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LOGO DE VINTECINCO ANOS, O DEBATE SOBRE A REFORMA
constitucional e a estrutura do Estado volve estar aberto. Os intentos
de ocultalo e mesmo demonizalo durante anos de maioría absoluta
do PP parecen tocar ao seu fin. Aínda que o inmobilismo, en reali-
dade, non era tal. Tras o anuncio do peche do mapa autonómico es-
tábase a impulsar unha involución que tentaba convertelo nunha me-
ra descentralización administrativa, conforme á cal as “nacionalida-
des históricas” perdían o seu compoñente específico diferenciador
que estivera na vontade dos relatores da Carta Magna. Neste cabo-
dano, desde a Coroa a Aznar, pasando por Raxoi, Fraga e a maioría
do PSOE, admiten a necesidade de cambios. A maioría, con todo,
para tentar, como dicía Lampedusa, que nada cambie no substancial.
Mais, neste debate aberto, Galiza debe tomar postura con propostas
propias e concretas e xuntar a capacidade política de negociación
precisa. Sería moi negativo que quedase, de novo, como en 1978, á
marxe das reformas. O debate debería darse abertamente e superan-
do, no posíbel, as teses partidistas e electoralistas. Pero tamén cóm-
pre recoñecer que, finalmente, como pasou na Transición, a forza de
Galiza vai depender, directamente, da presenza e da forza do na-
cionalismo. Neste senso, as próximas eleccións xerais posúen unha
importancia meirande que noutras ocasións. Galiza vai ir arrastras
de Euskadi e Catalunya ou poderá instalarse institucionalmente no
Estado español, segundo as súas propias necesidades?♦

Silencio
da Xunta ante
o novo recorte
pesqueiro

(Páx. 13)

ÁMOTE
XOSÉ CARLOS CANEIRO

Unha prosa envolvente,
atenta aos sentimentos e de forte
poder evocador. Ámote é unha
novela de amor cun protagonista
inesquecible que se fai
omnipresente, mesmo veraz.

Antolín Alcántara:
‘Os sindicatos
teñen que
reformarse
para chegaren
aos autónomos’

Páx. 16)

A reforma da
VÉÇáà | àâv |™Ç

(Páx. 17)

Imaxe dos
relatores da carta
magna da que se

cumpren vinte e
cinco anos.



O venres, 5 de decembro, mentres
en Galiza nos sentabamos a tomar
a cea, do porto letón de Ventspils
zarpaba o petroleiro ruso Geroi
Sebastopolya con 50.000 tonela-
das de fuel semellante ao que
transportaba o Prestige cando nau-
fragou fronte ás nosas costas, dan-
do orixe á maior catástrofe que até
agora tivemos que padecer. Non
serviu de nada que a Axencia de
Seguridade Marítima Europea
desprazase tres inspectores ao por-
to de partida, un deles o español
que non ocultou que se detectaron
no barco tan graves defectos que
lle impedirían a saída de calquera
porto do Estado. Tamén é certo
que está por ver se isto chegaba a

suceder porque a administración
española inspeccionou o 13 de no-
vembro, no porto de Cádiz, o car-
gueiro de bandeira de Camboxa
Legent 1, que ten 30 anos de vida
no mar e está clasificado de “alto
risco”. Os inspectores atopáronlle
24 deficiencias e foi retido no por-
to. Porén, marchou de Cádiz sen
corrixir as súas eivas.

Nos apenas trece meses que
pasaron dende aquel fatídico 13
de novembro de 2002, hai cons-
tancia que que dobraron o cabo de
Fisterra polo menos outros 49 bar-
cos con idéntica e perigosa merca-
doría e coas mesmas caracterís-
ticas técnicas. Un deles, o Yelnya
ten máis de tres décadas de exis-

tencia. Todo isto, mentres transco-
rre o inverno e son máis frecuen-
tes e potencialmente perigosas as
circunstancias que entrañan risco
para calquera clase de navegación
por unha zona na que se rexistra-
ron máis de 200 naufraxios con
máis de 600 mortos dende 1870.

Non aprenderon do Prestige

A pesar de todo o que están a dicir
as distintas administracións com-
petentes (autonómica, estatal, eu-
ropea a internacional), como fixe-
ron a propia semana pasada con
motivo da conferencia que tivo en
Londres a Organización Marítima
Internacional (OMI), e como

constantemente claman organiza-
cións non gobernamentais como
Grenpeace, Oceana, etc., a expe-
riencia do Prestige non está ser-
vindo para que se tomen as medi-
das coas que hai que enfrontar a
constante e progresiva degrada-
ción que están padecendo os océa-
nos de todo o planeta. O actual re-
xime de indemnización e respon-
sabilidade establecido pola OMI
(Protocolo de 1992), que revisou a
Convención de Responsabilidade
civil (CLC) e o Fondo Interna-
cional de Indemnización de Danos
causados pola Contaminación por
Hidrocarburos (IOPC Found) non
serve para indemnizar xusta e efi-
cazmente os prexudicados pola

contaminación mariña, nin pro-
porciona o necesario incentivo que
precisa a actividade armadora para
mellorar a seguridade do transpor-
te marítimo.

Non abonda con facer obriga-
torio que se transporte petróleo en
barcos de duplo casco, medida que
nin siquera ten efecto inmediato
senón que haberá que esperar por
ela até o 2005 no mellor dos casos.
Segundo defende Xoán López de
Uralde, responsábel máximo de
Greenpeace España, “o rexime ac-
tual non senta as bases para unha
práctica preventiva e non é abondo
para compensar os danos. Hai que
suprimir a cláusula de exclusivida-
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A normativa internacional non é garantía abondo para evitar o vertido de substancias perigosas no Corredor Atlántico, auténtica autoestrada no mar.                                                                                                                                                                      XURXO LOBATO / Arquivo
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PERFECTO CONDE

Cando o lector teña diante estas liñas, estará pasando ou
haberá poucas horas que pasou fronte ás costas de Galiza

o petroleiro ruso Geroi Sebastopolya, cargado con 50.000
toneladas de fuel semellante ao que transportaba o

Prestige. Pero non é só o petróleo o que ameaza este
recuncho do mundo. Polas nosas costas pasan

diariamente miles de toneladas de mercadorías perigosas.
Uranio, plutonio e outros produtos radioactivos, entre

elas. Seguimos sendo a costa da morte.



de, permitindo que calquera país
poida estabelecer o seu propio re-
xime de responsabilidade se non
está satisfeito co da OMI. Os ris-
cos que implica o transporte marí-
timo deben ser reflectido,s com-
prometendo en maior medida o
propietario do buque e as outras
partes implicadas en todo o que a
responsabilidade se refire”.

Despois do desastre provoca-
do en 1989 polo Exxon Valdez, os
Estados Unidos reglamentaron a
navegación de transporte me-
diante a Oil Pollution Act 90
(OPA). Calquera barco que entre
en augas estadounidenses ten que
presentar unha garantía financei-
ra que responda por todos os da-
nos que poida causar. É de 500
millóns de dólares no estado de
California e de 400 millóns no
resto dos Estados Unidos. Unha
das consecuencias deste sistema
é que as entidades que proporcio-
nan esa garantía evalúan moi de-
talladamente os posíbeis riscos.
Presionan propietarios de buques
e fretadores para que melloren a
seguridade e a calidade dos bar-
cos. Se cadra non foi absoluta-
mente determinante, pero non
volveu a haber catástrofes deste
tipo nos Estados Unidos dende
que se aplica a OPA.♦

Nº 1.108 ● Do 11 ao 17 de decembro de 2003 ● Ano XXVI

Vén da páxina anterior

Cada ano, perto de 3,5 millóns
de toneladas de petróleo e dos
seus derivados rematan no mar.
Estímase que cada tonelada se
estendes sobre unha superficie
de 12 quilómetros cadrados. O
transporte marítimo traslada ca
día unha media de 107 millóns
de toneladas de petróleo sen refi-
nar (cru) en máis de 3.200 barcos
que se moven por todo o mundo.
Entre 1968, ano en que se empe-
zaron a rexistrar os accidentes
sufridos no mar, en 2000 houbo
7.600 incidentes que provocaron
o vertido de 10,6 millóns de to-
neladas de fuel ao mar, ao que
habería que engadir outros 3,6
millóns de toneladas vertidas du-
rante a guerra Irán-Irak de 1983 e
outras 840.000 toneladas que se
verteron durante a guerra do
Golfo. No 2000 calcúlase que os
rebeldes chechenos verteron
dous millóns de toneladas de pe-
tróleo procedente dos pozos e re-
finarías cercanos a Grozni. Non
son despreciábeis tampouco as
cantidades de petróleo que se
verteron en Colombia a causa de
atentados, por exemplo. Nin é
para descontar o petróleo que se
verte debido a que as súas con-
ducións son frecuentemente ob-
soletas pola súa antiguidade: en-
tre 30 e 50 anos e máis.

Pero non queda aí o asunto.
A organización Oceana, que pre-
side en Europa o biólogo mallor-
quino Xavier Pastor, antigo pre-
sidente de Greenpeace España,
vén de facer público un informe
sobre o vertido de hidrocarburos
dende buques aos mares de Eu-

ropa no que se di que por vía ma-
rítima se transportan cada ano
entre 1500 e 1.800 millóns de to-
neladas de cru, o 35 por cento do
transporte mundial oceánico. A
esta cantidade hai que engadir
entre 400 e 500 millóns de tone-
ladas de produtos refinados, co-
mo gasolina, gasóleo, fuel, etc.
Europa é o principal receptor
destes produtos, con perto de 500
millóns de toneladas anuais de
cru e entre 250 e 300 millóns de
toneladas de refinados.

Por augas europeas pasan
moitos outros petroleiros que le-
van cargas a distintos destinos,
polo que o monto total do cru que
atravesa os mares da UE supera
os mil millóns de toneladas. A ac-
tual Europa precisa arredor de
6.000 fretes anuais para abastecer
a súa demanda de cru, que se ve
cumprida por un número de pe-
troleiros que se sitúa entre 1.500
e 2.000. Un punto álxido como é
o estreito de Gibraltar, por exem-
plo, ve pasar cada ano 18.000 bu-
ques que levan mercadorías peri-
gosas. Sen chegar a ese extremo,
o corredor que bordea Galiza é
tamén un punto negro.

Cada ano prodúcense perto
de 300 acidentes en barcos que

provocan vertidos de hidrocar-
buros que se sitúan entre
240.000 e 960.000 toneladas.
Os vertidos ilegais e operacións
rutinarias dos buqes suman en-
tre 666.000 e 2,5 millóns de to-
neladas de hidrocarburos á con-
taminación mariña. Perto de
280.000 destas toneladas proce-
den do combustíbel e aceites de
buques non petroleiros. O Me-
diterráneo é o mar máis conta-
minado por este tipo de verti-
dos, xa que recibe 490.000 to-
neladas cada ano. Nos mares
europeos detéctanse perto de
3.000 vertidos ilegais cada ano.

O lavado de tanques en pe-
troleiros que navegan polas au-
gas europeas pode producir
anualmente 12 millóns de metros
cúbicos de augas contaminadas
con hidrocarburos. Algúns gran-
des petroleiros xeran até 800 to-
neladas de residuos de crú por
cada carga transportada. Os resi-
duos oleosos que proceden do
uso de combustíbel nos petro-
leiros que tocan portos europeos
alcanza a cifra de 160.000 tone-
ladas. Como mostra do que está a
pasar só un botón: no porto de
Rotterdam, o principal de Euro-
pa, só o 7 por cento dos barcos

que recalan nel deposita os seus
residuos oleosos nas instalacións
de recepción. Que fai o resto? Na
maior parte, tiralos ao mar. No
Mediterraneo existen 50 instala-
cións de recepción de residuos
de hidrocarburos, pero só 15 su-
peran os mínimos requeridos, e
no Golfo Pérsico, onde se carga
o 50 por cento do cru que se
transporta en todo o mundo por
vía marítima, apenas hai instala-
cións para tratar residuos de hi-
drocarburos é só Omán asinou o
convenio internacional para a
prevención da contaminación
mariña por hidrocarburos
(MARPOL). De igual maneira,
entre os maiores productores de
cru, só o Ecuador, o Brasil, Mé-
xico, Noruega, o Reino Unido,
Rusia e os Estados Unidos deron
conta da situación dos seus por-
tos para que se cumprira o esta-
belecido no MARPOL. Os de-
mais (Arabia Saudita, Venezuela,
o Irán, o Irak, Kuwait, Omán,
Bahrein. Os Emiratos Árabes
Unidos, Alxeria, Nixeria, Indo-
nesia, Qatar, Libia e Gabón), na-
da de nada. O único país da Or-
ganización de Países exportado-
res de Petróelo (OPEP) que in-
formou á OMI sobre as súas ins-
talacións portuarias de recepción
de residuos é o Ecuador. Dentro
da UE non van moito mellor as
cousas: só Alemaña e Grecia
cumpriron o compromiso de
transpoñer a directiva europea
que entrou en vigor en xaneiro
de 2003 para promover o trata-
mento de residuos en porto e evi-
tar o seu vertido ao mar.♦

O volume de petróleo vertido ao mar aumenta ano tras ano

Oceanos de lixo

Centrais de tratamento de uranio de La Hague (Francia) e Sellafield (Reino Unido).

En españa, o tráfico  de hidorcar-
buros pesados pode xerar máis de
3,5 millóns de toneladas de resi-
duos. Só de lamas e restos do
transporte de petróleo supéranse
as 250.000 toneladas. En Algeci-
ras, o porto de maior movemento
de España e o decimocuarto de
Europa, no mellor dos casos, só se
recibe o 25 por cento dos residuos
oleosos que lle corresponderían
polo volume do seu tráfico. Espa-
ña é un dos países que aínda non
transpuxo a última directiva euro-
pea para previr a contaminación
dende buques, e tampouco actua-
lizaou diante dos organismos in-
ternacionais a información sobre
infraestruturas portuarias de re-
cepción de residuos. Por que será?

Concretamente en Galiza re-
ciben tráfico de hidrocarburos
cinco portos: A Coruña, Ferrol,
Vilagarcía, Vigo e Marín, por or-
de de toneladas recibidas cada
ano. Só os da Coruña e Ferrol
contan con instalacións de recep-
ción de residuos de hidrocarburos
con capacidade para tratar augas
sucias de lastre, lavado de tan-
ques, mesturas oleosas con conti-
dos químicos, costras e lamas da
limpeza de tanques, sentinas, e re-
siduos do refinado de fuel. Porén,

Oceana estima en 343.118 tonela-
das anuais os residuos producidos
nos portos da Coruña, Ferrol e Vi-
lagarcía polo transporte de hidro-
carburos pesados.

Galiza está en pleno camiño
dunha das dúas principais vías de
entrada de hidrocarburos en Eu-
ropa, a zona do Atlántico e Can-
tábrico pola que circulan barcos
de entrada e saída a Europa que
teñen como destino ou proceden-
cia América, África, Asia e Oce-
anía. Fronte ás nosas costas pa-
san diariamente perto de 600 bar-
cos con mercadoríass máis ou
menos perigosas. Aínda está na
memoria de case todos aquel 5 de
decembro de 1987 no que emba-
rrancou o Cason, perto da vila de
Fisterra, deixando o triste balan-
zo de 23 tripulantes –todos chine-
ses– mortos e unha ameaza de
contaminación química que fixo
evacuar a poboación de catro
concellos. Nas súas adegas ía to-
do un arsenal de produtos quími-
cos que, en contacto coa auga,
provocaron abundantes explo-
sións. Nunca se chegou a despe-
xar a incógnita, estabelecida por
algúns medios da época, de se no
Cason iría tamén algún material
potencialmente radioactivo desti-

nado a Shanghai.

Mercadorías radioactivas

Fora ou non ese material no Ca-
son, o que é evidente é que fron-
te a Galiza pasan con extraordi-
naria frecuencia barcos que
transportan cargas radioactivas
compostas por uranio e plutonio,
por exemplo. En decembro de
1992, pasou o Akatsuki Maru,
con 1.700 quilos de plutonio
dende Francia a Xapón. En fe-
breiro de 1995, o cargueiro Pa-
cific Pintail pasou con 28 blo-
ques de residuos radioactivos de
alta actividade vitrificados en
Francia e que tamén ían destina-
dos a Xapón. En xaneiro de
1997, o Pacific Teal viaxou a
Xapón, pola mesma ruta, cunha
carga de 40 bloques de residuos
radioactivos de alta actividade.
En xaneiro de 1998, o Pacific
Swan pasou por diante de Galiza
con 60 bloques de residuos ra-
dioactivos de alta actividade que
representaban unha radiocativi-
dade total quince veces superior
á que foi liberada durante a ca-
tástrofe de Chernóbil en 1986.

Os transportes por barco de
residuos radioactivos que pasan

fronte ás costas galegas débense
ao ambicioso desexo de Xapón
de conseguir plutonio. Este país
envía combustible nuclerar irra-
diado que procede das súas
plantas nucleares para ser repro-
cesado en Francia e Gran Breta-
ña. Primeiro perigo para nós:
pasan os barcos cara as centrais
de reprocesamento de La Hague
(Francia) e de Sellafield (Reino
Unido) cargados de uranio en-
vellecido que, mediante méto-
dos químicos moi complexos,
vai ser disolto para separar o
uranio e o plutonio do resto dos
produtos radioactivos residuais.

E segundo perigo: os barcos
volven pasar de volta con pluto-
nio cara ao Xapón. Como o com-
plexo proceso que se aplica nas
reprocesadoras de La Hague e Se-
llafield xenera un volume de resi-
duos, tamén radioactivos, 189 ve-
ces máis grande que o comubusti-
ble irradiado que se trata, o perigo
de volta é máis grande aínda por-
que a Xapón non só regresa o plu-
tonio recuperado senón tamén
parte dos residuos xenerados.
Que pasa se un día un dos barcos
que transporta esta mercadoría
extraordinariamente perigosa ten
un percance fronte a Galiza?♦

Os portos galegos producen
case 350.000 toneladas de refugallos
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No Reino da Espanha existem duas va-
ras de medir a constitucionalidade das
resoluções das instituições políticas,

segundo sejam essas resoluções tomadas pelas
instituições políticas estatais ou pelas autonó-
micas. Assim, o Governo do Estado, com
apoio num acordo da simples maioria absolu-
ta das Cortes Gerais, tem decidido a entrada
do Reino da Espanha na União Europeia e a
transferência a esta de competências inerentes
à soberania do povo espanhol (por exemplo, a
política monetária e a cunhagem de moeda)
sem respeitar o procedimento estabelecido na
Constituição, a qual dispõe que “a celebração
de um tratado internacional que contenha esti-
pulações contrárias à Constituição exigirá a
previa revisão constitucional” (art. 95.2).

Não é contrario à Constituição espanho-
la entrar numa organização política supra-
estatal e ceder competências inerentes à so-
berania nacional (como são a fixação de po-
lítica monetária e a cunhagem de moeda)
sem a autorização das maiorias qualificadas
de três quintos
da Câmara de
Deputados e do
Senado ou, caso
de não se ter al-
cançado o acor-
do entre ambas
Câmaras, sem a
autorização dos
dois terços da
Câmara de De-
putados e sem-
pre que o texto
houvesse obtido
o voto favorável
da maioria abso-
luta do Senado,
como dispõe o
art. 167 da Cons-
tituição? Se se podem transferir para o exte-
rior, à União Europeia, competências ineren-
tes à soberania do Estado sem reformar a
Constituição, por que não se podem também
transferir competências de soberania estatal
para o interior, à Comunidade Autónoma do
País Basco, sem seguir a via da revisão
constitucional do art. 168 da Constituição?
Sustentar o primeiro, e não o segundo, vem
a ser a lei do embude. 

Os que se autoproclamam constituciona-
listas (em realidade, nacionalistas espanhóis)
repetem, qual mantra budista, o qualificativo
de anticonstitucional contra a proposta do le-
hendakari Ibarretxe, quando, depois de tudo,
poderia ter mais encaixe no quadro constitu-
cional-estatutário do que a entrada do Reino
da Espanha na União Europeia, realizada sem
seguir a obrigada via da reforma constitucio-
nal estabelecida. Via de reforma da Consti-

tuição, que também não parece vaia a ser a
seguida para a ratificação por parte do Reino
da Espanha do texto da futura Constituição
para Europa, pois o Governo do Estado tem
anunciado que se ratificará através de um
simples referendo popular. O plano Ibarretxe
violenta menos o procedimento de revisão da
Constituição. Não vem a ser, em certo modo,
mais do que a extensão do procedimento pac-
tuado dos concertos económicos sobre maté-
ria fiscal a qualquer tipo de relação jurídico-
política entre a Comunidade Autónoma do
País Basco e o Estado espanhol.

Como é sabido, o Concerto Económico
consiste numa concertação entre as Depu-
tações forais das províncias bascas e o Go-
verno do Estado, concertação pela que aque-
las arrecadam e gerem o montante dos im-
postos, do  qual entregam uma parte, o cha-
mado cupo, ao Estado, em compensação pe-
las prestações de carácter geral que este efec-
tue nos territórios forais. As modificações do
regime foral e do regime dos concertos eco-
nómicos tem de se fazer de comum acordo
entre as Deputações forais bascas, por uma
parte, e o Governo espanhol, pela outra par-
te, com a aprovação do Parlamento Basco e
das Cortes Gerais. A interpretação, cumpri-
mento e desenvolvimento do regime foral e
dos concertos económicos não pode ficar ao
arbítrio de uma das partes. O seu conteúdo
material vem dado por uma negociação entre
as duas partes implicadas, negociação que
vincula ao legislador estatal, que tem de lhe
dar a esse acordo forma de lei nas Cortes Ge-
rais, pois, de não faze-lo, prorrogar-se-á a
vigência do concerto na sua última forma
acordada. Portanto, no suposto dos concertos
económicos estamos perante uma instituição
quase-confederal, baseada numa espécie de
co-soberania entre as Deputações forais da
Comunidade Autónoma do País Basco e o
Governo do Reino da Espanha.

Essa co-soberania ou soberania associada
é a que também está presente no que na pro-

posta de Ibarretxe se chama novo modelo de
relação [da Comunidade de Euzkadi] com o
Estado baseado na livre associação, pois do
que se trata na proposta é de que –respeitan-
do os direitos forais dos territórios históricos
do País Basco– se concerte entre o Governo
da Comunidade Autónoma do País Basco e o
Governo do Estado um acordo, que poste-
riormente deverá ser referendado pelo Parla-
mento basco e pelas Cortes Gerais espanho-
las. Um acordo que vai além da matéria ex-
clusivamente de carácter fiscal dos concertos
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Dixo Bragado,
director de Xerais,
en Faro: Ventura
non é que non fale
galego e que nin
sequera cita a
palabra “Galicia”.
Alguén sabe dun bo
alergólogo?

Será que a facción
antigaleguista do
PSOE xa esqueceu
o resultado electoral
de Abel
Caballero?

O BNG ten entre
300 e 400 mil
votos. Ben deles
mercaban a Voz.
Pero hai quen xa
notou movementos
no quiosque.

As crises
adelgazan.
Mauricio Ruíz,
concelleiro de
urbanismo,
socialista, en Vigo,
guapiño el, quedou
en orellas e narís. A
María Xosé Porteiro
pasoulle ao revés,
pero polo mesmo
motivo.

Baixo o mandato
da anterior
corporación ferrolá,
o concello aprobou
por unanimidade un
Plano de
Normalización
Lingüística, así como

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

A dupla vara de medir
a constitucionalidade

XAVIER VILHAR TRILHO

O autor sinala contradicións na aplicación da Carta
Magna. En temas como a cesión de dereitos á UE, úsa-
se un sistema inverso ao tratamento do Plano Ibarretxe.

‘Os proclamados
constitucionalistas

criticam
a proposta

do lehendakari
quando poderia ter
mais encaixe que

a entrada de
Espanha na UE”

Cartas

25 anos
de Constitución 

Hai 25 anos, no referendo de
1978, entre a abstención (PGP,
PSG), o non (BN-PG) e o voto
en branco (POG), a esquerda
nacionalista mostrou a súa opo-
sición, un desacordo histórico,
á Constitución Española. En
Galicia só votou si o 44,69 %
do censo. 

Hai 25 anos o conxunto da
esquerda nacionalista non quixo
apoiar un texto que proclamaba
a Monarquía na figura de Juan
Carlos de Borbón e negaba o
dereito de autodeterminación. O
estado social e aconfesional que
figuraba na letra do texto foi co-
rrectamente interpretado como
fume pola esquerda nacionalista
galega. 

A esquerda nacionalista en-
tendía que a Constitución Es-
pañola non era máis que unha
estratexia para lexitimar o fas-

cismo como período histórico
de refundación do poder da
burguesía e do control capita-
lista.  A esquerda nacionalista
denunciaba a “Carta Magna”
coma un Punto Final que impu-
ña o esquecemento dos crimes
fascistas e lle botaba terra á
memoria das nosas vítimas.
Boa parte da tradición de loita
antifascista de obediencia espa-
ñola traizoou o común ideario
rupturista e pactou a supervi-

vencia e a reacomodación do
Réxime franquista. O antifas-
cismo galego non. 

O partido no poder, directa-
mente herdeiro da Ditadura,
utiliza a Constitución como un-
ha arma contra calquera tipo de
avance político na configura-
ción do Estado. E aínda non
limpou de nomes fascistas rúas,
hospitais e escolas. Hoxe, os
“constitucionalistas” son os
que negan a democracia e o

diálogo. Hoxe, máis que nunca,
sentimos novamente os cingui-
dos vínculos que aínda atan o
fascismo coa Monarquía, acu-
billo do feroz nacionalismo es-
pañol. Hoxe, máis que nunca,
non somos cidadáns: somos
súbditos 

O poder xudicial non é inde-
pendente do político e prohíben-
se partidos e péchanse publica-
cións cunha coordinación obsce-
na e delatora. Investígase a Nun-
ca Máis: o Fiscal Xeral mete me-
do. Hoxe, aínda hoxe, o Estado
Español é de oferenda apostólica
e procisión. E hai políticos que
tragan. Non, non é laico. 

Cun descaro insultante, os
medios de comunicación públi-
cos –e os privados– non están
para informar: terxiversan, cen-
suran, ocultan. Son férreo instru-
mento, repugnante propaganda
do poder. Hoxe coma antes, go-
bernan as diferentes oligarquías,
os ditados imperialistas estadou-
nidenses, a Igrexa Católica, que

Continúa na páxina seguinte

Fé de erros

Na colaboración de Nemésio Barxa “Panorama para depois de
uma assembleia”, da páxina 5 do número anterior, onde di que se
propuxo como candidato ás europeas a Carlos Mella, a referencia
era a José Posada, aínda que finalmente foi candidato Mella. Na
páxina 32 dise mesmo número, o pé da primeira foto debería dicir
“Carlistas presos en Mondoñedo, de Antonia Santos, 1872”.  E na
habitual sección ‘Comentarios dionisíacos’, a cabeceira e o autor
estaban confundidos, aparecendo por erro ‘Meu santo, miña santi-
ña’, como encabezamento e Francisco A. Vidal como autor cando
en realidade é da autoría da Irmandade dos Vinhos Galegos.♦

ANA PILLADO



Nestes días que estamos a vivir, de de-
fensa da liberdade colectiva e de loi-
ta global contra o terrorismo e outros

males do noso tempo, paradoxalmente atopá-
monos con situacións que pouco ou nada din
a favor dos dereitos humanos, en xeral, e das
liberdades individuais, en particular.

Isto débese, en boa medida, ao papel de xen-
darme mundial que se outorgaron os EE UU tras
os acontecementos do 11-S e, coma consecuen-
cia, á perda de peso de organismos supraestatais
como a ONU, que veu coma o seu protagonismo
quedou reducido de xeito considerábel. Tras os
conflitos de Afganistán e Irak parece que case
que todo o mundo se esqueceu de que máis de
seiscentas persoas –porque a pesar de todo se-
guen a selo– permanecen ilegalmente detidas na
base militar que os EE UU posúe en Guantána-
mo (Cuba) en condicións deplorábeis e sen ga-
rantías dunha adecuada defensa xurídica.

É evidente que non interesa lembrar que
estas persoas teñen dereito a un xuízo xusto e
a un trato humano. Por outra banda, a repercu-
sión mediática desta realidade é practicamente
nula, como si non fose con ninguén e como si

as distintas organizacións que demandan xus-
tiza o fixesen no máis absoluto dos silencios. 

Cómpre subliñar que a promoción e a
protección dos dereitos humanos sempre foi
unha das maiores inquedanzas para as Na-
cións Unidas dende a súa fundación no 1945.
Coa resolución 423 (V), no 1950 a Asemblea
Xeral convidou todos os estados membros e
as organizacións interesadas a que observa-
sen o 10 de decembro de cada ano como Día
de los Derechos Humanos; precisamente ne-
sa data celébrase o cabodano da aprobación
da Declaración Universal dos Dereitos Hu-
manos pola Asemblea Xeral no 1948. 

É necesario, por iso, que se recupere a
memoria histórica e que a nosa consciencia
“pense, logo exista” sen necesidade de agar-
dar a datas conmemorativas e sen permitirlle
ao guajiro Bush manter a súa particular
guantanamera por máis tempo. Porque ten
razón Al Gore cando afirma que “o sacrificio
das liberdades non conseguiu máis nada que
facernos menos libres e menos seguros”.♦

MONCHO PAZ é xornalista.
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a creación dun
Consello Municipal
da Lingua. O
pasado 26 de
novembro, quen
agora goberna, é
dicir o PP, rexistrou
un escrito en
castelán no que se
refire ademais ao
“Consejo Municipal
de la lengua”.
Seguro que
manteñen igual o
organismo, pero
para normalizar o
castelán. 

A ponte da
Inmaculada
Constitución viu
morrer máis xente
nas estradas que en
anos anteriores.
Con todo, estamos
satisfeitos, porque
os nosos fillos
mercan coches a
cada máis potentes,
sinal de progreso.

Din por aquí que
as eleccións rusas
non son lexítimas,
porque os medios
de comunicación
apoiaron o
goberno. Incríbel!
Pero que cousas
máis inusitadas
pasan en Rusia! O
nunca visto! Que
lles manden de
asesor, en liberdade
de expresión, a
Berlusconi, por non
sinalar para alguén
máis próximo.

A Blanquito,
secretario de
organización do
PSOE, xa lle
chaman “o pozas”.
Porque en Madrid
saíronlle dúas ras e
en Vigo un sapo.♦

Xosé Lois

A guantanamera de George W.
MONCHO PAZ

O consenso internacional que xurdiu da Segunda Guerra
Mundial rematou logo do 11-S. George Bush impón un im-
perio que ordena o mundo de xeito unilateral a ferro e fogo.

económicos, pois terá de versar sobre as-
suntos como: uma distribuição de com-
petências distinta da existente no momen-
to actual entre a Comunidade Autónoma
basca e o Estado espanhol, a organização
de um poder judicial próprio basco, a pre-
sença da Comunidade Autónoma basca
nas instituições europeias, a criação de
órgãos paritariamente constituídos entre a
Comunidade basca o Estado espanhol pa-
ra a resolução dos conflitos entre eles, o
reconhecimento da nacionalidade basca, o
reconhecimento da capacidade da Comu-
nidade basca para manter relações direc-
tas com outros Estados e concertar com
eles tratados internacionais, a criação de
selecções desportivas bascas ou a regu-
lação exclusivamente basca do uso dos
símbolos políticos no território da Comu-
nidade de Euzkadi. Em definitivo, um
acordo sobre os efeitos que, para a Comu-
nidade de Euzkadi e para o Reino da Es-
panha, se possam derivar, no presente e
no futuro, do exercício –não unilateral
senão negociado– direito de autodetermi-
nação do povo basco.

Os menos satisfeitos com a proposta
de Ibarretxe –aparte dos fundamentalistas
da defesa da soberania do povo espanhol
e da  indissolúvel unidade da nação es-
panhola– teriam de ser os soberanistas
plenos ou independentistas bascos, já que
o procedimento de negociação para apro-
vação da proposta de Ibarretxe não supõe
uma autêntica soberania basca, porque o
facto de que a proposta de Ibarretxe
–igual que o restabelecimento dos fueros
e a concertação dos concertos econó-
micos– devam ser fruto do acordo entre as
instituições autónomas bascas e as esta-
tais espanholas não afecta à soberania do
Estado, posto que o poder legislativo esta-
tal reserva-se a faculdade de aprovar ou
não tal acordo. Tal procedimento é distin-
to do que se segue nos acordos entre dois
Estados soberanos, pois neste caso tem de
haver uma ratificação dos acordos pelos
dois Estados, para que estes se sintam
obrigados. O reconhecimento dos direitos
históricos do regime foral, o concerto eco-
nómico e a proposta de Ibarretxe estão
longe dessa prática do direito interna-
cional, já que são mais resultado de com-
partir umas competências soberanas do
que produto de coordenar de forma pac-
tuada duas soberanias, que é o que acon-
tece nas relações a nível internacional en-
tre dois Estados soberanos.♦

XAVIER VILHAR TRILHO é professor da
Universidade de Santiago de Compostela

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

mantén os horrorosos símbolos
fascistas nas parroquias... Go-
bernan os alleos aos intereses bá-
sicos da clase obreira. 

Cunha impúdica profusión
–“sen complexos”– ondean na
rúa de Génova de Madrid as
mesmas bandeiras, as mesmiñas,
que ondeaban hai máis de 25
anos na praza de Oriente. 

As Redes Escarlata chaman
á esquerda nacionalista para que
recupere o seu pensamento críti-
co e radical contra os fundamen-
tos da Constitución Española,
denuncian que o edificio e a ca-
riátide permanecen e chaman a
non abdicar dun horizonte de li-
berdade MÁIS ALÁ deste posfran-
quismo que nos deron. As Redes
Escarlata farán sempre memoria
de Bóveda e Moncho Reboiras e
de todas as vítimas do terror fas-
cista. As Redes Escarlata, hoxe,
igual que hai 25 anos, considéra-
monos herdeiras dos principios
republicanos, laicos e igualita-
rios que moveron o galeguismo

desde os vellos precursores a
Castelao. 

Por iso seguimos estando,
con Manuel Antonio, pola futura
República Galega.♦

AS REDES ESCARLATA

A reforma
constitucional

Fálase moito ultimamente sobre
a reforma da Constitución, dos
Estatutos de Autonomía (das na-
cionalidades históricas), como se
fosen algo radical, como unha
panacea, como se fose a solución
de todos os males, como se fose
un fin... en lugar de tomalo como
un instrumento, un medio... para
seguir avanzando! Simplemente.

Igual que moitas veces se fa-
la da tecnoloxía: como se fose
un fin en si mesma, o último, o
obxectivo final: o cal é confun-
dir as cousas, porque hai que
entender que non se trata de ig-
norancia, senón de cortinas de

fume, para desviar a atención
dos verdadeiros fins de toda for-
ma de goberno: primeiro, me-
llorar social e culturalmente,
despois, o resto... Porque a de-
mocracia parlamentaria, moi su-
perficial, mellorábel e distan-
ciada da cidadanía, pois permite
moi pouca participación, só po-
de ser entendida como un me-
dio, nunca como un fin. 

Por iso aínda hai xente tira-
da pola rúa, en contra da súa
vontade, cada día hai máis desi-
gualdades, máis excluídos: pois
estase construíndo unha socie-
dade para elites, unha minoría
de elixidos. É significativo que
a forma de goberno a nivel eu-
ropeo sexa cada vez máis auto-
crático: as comisións son as que
deciden a verdadeira política
socioeconómica de todos os pa-
íses, é dicir uns cantos persona-
xes elixidos a dedo, impostos
polos poderes fácticos, á marxe
de todas as constitucións, de to-
do sistema democrático.  De on-

de se deduce que non fai falta
cambiar ningunha Constitución,
nin Estatuto... porque xa foron
violados, burlados e cambia-
dos... ao ser as grandes deci-
sións tomadas á marxe e por ri-
ba de todo control parlamenta-
rio, de toda forma democrática.
Iso chámase autocracia.

De feito, agora en Europa,
hai outra fronte de batalla: autó-
cratas contra demócratas... preci-
samente por esa forma de facer
política na UE.♦

JOSÉ GARCÍA CORTIJO
(FERROL)



Aclaracións
dun votante de
Pérez Mariño
O escritor Xosé Ramón Pe-
na comenta en Faro (6 de de-
cembro) a situación munici-
pal viguesa. “Un servidor
exerceu, como cidadán que é,
o seu dereito ao voto nas pa-
sadas eleccións municipais.
¿Que cal lista apoiei? Non te-
ño ningún reparo en confe-
sárllelo a vostedes: esa mes-
ma que encabezaba D. Ven-
tura Pérez Mariño. (...) Agora
ben; ao escoller a lista presi-
dida por Ventura Pérez Mari-
ño, o autor das presentes li-
ñas era ben consciente de
que, en calquera caso, a posi-
bilidade de que as perspecti-
vas, os planos... que nela se
contiñan, só poderían dar en
resultados sólidos coa axuda
dos representantes que obti-
vese algunha outra candida-
tura. É dicir; un servidor de
vostedes –e, iso penso, o
99% dos que votaron o mes-
mo ca min– sabía ben que o
señor Pérez Mariño non ía
obter a maioría absoluta; po-
lo tanto, estaba ben claro, pa-
ra calquera con dous dedos
de fronte, que ía necesitar
–ou sería necesario el– dunha
coalición con outra forza po-
lítica; máis exactamente, e
para non andar con reviravol-
tas, cos concelleiros que obti-
vese o BNG. Pois ben; así as

cousas, e vistos os resultados,
a primeira sorpresa, o primei-
ro abraio foi escoitar como o
novo alcalde afirmaba que o
seu ía ser un goberno presi-
dencialista. Desde logo, Pé-
rez Mariño é de letras, por-
que, por máis voltas que lle
dean, oito concelleiros son
oito concelleiros aquí e máis
nas antípodas. En fin, logo
pasou o que pasou e Don
Ventura aclarounos, nun no-
vo abraio, que, en realidade,
debeu romper o pacto co
BNG desde o primeiro día. E
ben; saben de abondo todos
vostedes como é que están
agora mesmo as cousas. Un
servidor non dubida dos bos
propósitos de Pérez Mariño
respecto a Vigo. Agora ben;
tampouco dubido da bondade
do meu pai nin da capacidade
narrativa da miña nai e non
se me pasa pola cabeza que
vaian obter o Nobel da Paz
e/ou de Literatura. Se Don
Ventura sempre soubo de que
pé coxeaba o BNG... para
que pactou?, para que enga-
nou –si enganou– os (seus
propios) votantes? (...) Pe-
chan filas prietas marciales
os concelleiros socialistas de
Vigo e proclaman a súa fide-
lidade incondicional a Pérez
Mariño. Caros Miguel, Ma-
ría Xosé... está moi ben o vo-
so, pero antes que fieis ao nú-
mero un da lista, tedes o de-
ber de ser(nos) fieis aos vo-
tantes (...). Ben sei que, se-
gundo o señor Pérez Mariño,
sodes solistas dunha orques-

tra que el dirixe, batuta en
man. Mágoa que lle esquece-
se ao voso comandante en
xefe algo esencial: nin os so-
listas nin a orquestra; para
que haxa espectáculo cómpre
do público. Pois ben; a ver se
entendedes de vez o que ese
público está a pedir a berros;
a ver se comprendedes, todos
os políticos, que cada un de
nós –nin solistas nin desven-
turados– somos tanto coma
vós e, desde logo, todos xun-
tos, moito, moitísimo máis ca
todos vós”.♦

‘A alcaldía de
Vigo decídese
en Madrid’
Ánxel Vence opina en Faro
(5 de decembro) sobre o
cambio na alcaldía de Vigo.
“Para maior lustre do muni-
cipalismo que con tanto es-
forzo promove Francisco
Vázquez e da autonomía dos
concellos en xeral, o vicexe-
fe federal do PSOE, Xosé
Blanco, vén de decidir que a
próxima alcaldesa de Vigo
será a candidata conservado-
ra Corina Porro. Isto, que
soaría raro en calquera parte,
apenas chama a atención dos
vigueses, curados de toda
clase de espantos tras vinte
anos de padecer unha das
máis singulares políticas mu-
nicipais de todo o mundo.
Cidade paradóxica e a cotío
surrealista en materia de go-
berno, Vigo acepta xa con
naturalidade que seña a opo-
sición esquerdista —maiori-
taria— a que designe o can-
didato conservador do go-
berno en minoría. E que, a
maiores, o que o faga non se-
ña o teórico xefe local da
oposición, Ventura Pérez
Mariño, ou, xa postos, o se-
cretario xeral do partido en
Galiza. Nin o un, nin o outro.
O que arbitra o nome da pró-
xima ocupante da alcaldía
viguesa é un alto dirixente
do PSOE na capital de Espa-
ña. Os pactos decidímolos en
Madrid, aclarou, por se al-
guén non se tivese decatado,
o mentado Xosé Blanco”.♦
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Reconstituínte
BIEITO IGLESIAS

No vintecinco cabodano da Pragmática, xuntáronse varios
mozotes con Mariano Raxoi e palestraron. Interrogado un
deses contertulianos sobre a importancia das Táboas da Lei

na súa vidiña, respondeu cheo de razós: Se non fose pola Constitu-
ción, quizais eu non estaría aquí ou non tería estudado. Éme difícil
penetrar o significado de declaración tan enigmática porque moitos
estudamos malia a vara de abelaira do Maxisterio Nacional e
saímos tortos –en sentido ideolóxico– a pesar de que pretendesen
endireitarnos co Fuero de los Españoles; porque lle apoño a miña
existencia ó consenso erótico dos meus proxenitores antes que ó lú-
brico arrebollón constituínte. Con isto non nego a influencia, case
sempre perniciosa, da política nos gozos consuetudinarios. De
facto, se certo guerrilleiro que pasaba polo Montealegre a mediados
dos anos corenta non interrompese unha amorosa merenda campes-
tre dos meus pais (bo foi que mamae tomou o fusil por instrumento
músico, do contrario levaría un susto mortal), eu nacería cunha dé-
cada de antelación, a tempo pra escoitar no café-cantante La Bilbaí-
na á vedette Rosa Negra, secundada por dous pretos, cantando Ay
mamainé. Teño a impresión de que se lle atribúen demasiadas virtu-
des militantes (incluso de parte dalgús que non militaron contra a
dictadura) ó texto constitucional. Hai quen lle achaca a curación
dun toromelo –ou tirizol– a tantiños graus de silícea. Dou fe das
propiedades saudadoras da homeopatía, pero o Título VIII non me
parece alá moi menciñeiro. A libido das autonomías andaría máis
ergueita se aquelas se rexesen polo Capítulo VIII de Paradiso,
polas voluptuosas páxinas de Lezama Lima. De pequeno enviei co-
pas de viño quinado. Agora empapulo coa trécola reconstituínte.♦

Un Espía no Reino de Galicia

O capador de galego
MANUEL RIVAS

Un dos tipos máis curiosos que se dá na Galicia é o do galego
capador de galego. Hai galegos que son tranquilamente gale-
gos. Hainos que o son con indiferencia. Hainos que andan co

patriotismo excursionista dos Ultreia, aqueles enxebres boy scouts.
Hainos empachosos, que exercen un galeguismo de caldo de azucre
e que ás veces se fai pastoso na sobremesa. Hainos que se senten
náufragos, desterrados na propia terra. Hainos que xa levan posto
como gabán o bronce dunha estatua de petrucios. Hainos cun gale-
guismo compulsivo, un amour fou pola Terra, que transita entre o
feitizo e o fastío. Hainos cunha identidade adoecida, de pin de espi-
ña, como a do ourizo cando albisca un perigo. Hai unha galega moi
galega, Iria Peña, que n’A Coruña canta de marabilla o flamenco
andaluz no pub Atlantis e o fado portugués no pub Dublín. A
orquestra galega de máis sona, Os Satélites, ten por selo o son
tropical e está formada por músicos de Brantuas, Brasil, Cambre,
Carballo, A Coruña, Cuba, Ledoño, Taragoña e Venezuela. Hai
moitos galegos do Real Madrid, do Barça e do Boca Júniors. Mes-
mo hai algún galego vexetariano. En fin, entre o ser ou non ser do
Hamlet da Galiza hai polo mesmo tantas tonalidades, disque 256,
como as que van do branco ao negro. Con todo e iso, o xeito máis
curioso, máis extraordinario, e eu diría que un dos máis entrañábeis
de ser galego é o do galego capador do galego. Non me refiro ao
que non o fala por costume, pudor, ou o que sexa, senón a quen fo-
xe adrede do galego e fai o posíbel para fanalo.

Por que entrañábel? O galego capador de galego é tamén o
máis preocupado polo futuro da lingua galega. Anda todo o día á
espreita, vixilante, moi atento ás correntes de ar por se lle cola a
lingua galega por debaixo da porta ou polo tiro da cheminea ou
por unha ventá do patio de luces ou por un sumidoiro do
concello. O seu é un sen vivir. O galeguista rima en pesimista no
que atinxe á supervivencia da lingua. Interpreta case sempre do
xeito dramático os contradictorios sinais que envía a sociedade.
Como estratexia de alarma, sempre fica co rostro feo da estatísti-
ca. Para el, a lingua do Oeste (Joan Coromines) está en perigo de
extinción, e menos mal que nos queda Portugal. En troques, o
galego capador de galego é un optimista total ao seu pesar. Sente
o emerxer dunha lingua que se espalla por todas as partes,
mesmo como un arreguizo polo seu espiñazo. Onde hai unha ár-
bore, el ve un monte. Onde hai un manancial, el presinte a enxu-
rrada. Iso si que é paixón pola lingua! Aínda días atrás, nun pro-
grama de radio, un anoxado oínte denunciaba que había profeso-
res que daban clases ¡de matemáticas! En galego, xornalistas que
en galego escribían de ¡política internacional! Eis unha lingua
que se atreve con todo, insaciábel, bisexual, hermafrodita, gay,
ninfómana, lesbiana, necrófaga, zoófila, á que non lle chegan as
letras e faino tamén cos números e o que lle poñan diante. Unha
lingua cacheira, perversa, larpeira, viciosa.

E canto máis se excita o capador, máis acento lle sae. O seu
acento é máis enxebre que o son da zanfona de Faustino Santalices.
Onde atopar a este curioso exemplar de galego? Por suposto,
hainos a eito na dirección xeral de Política Sexual. Mais, hoxe por
hoxe, o capador de galego actúa alí onde hai un organismo oficial e
unha subvención aquelada. Están o asesor de galego e o capador de
galego. Mesmo hai quen son bicéfalos e cobran polos dous.♦
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Ventura Pérez Mariño, no centro, nun acto público.              PACO VILABARROS



A. EIRÉ
Quen manda no PSOE galego é
Madrid. Deixouno claro Xosé
Blanco. Francisco Vázquez é o
virrei. Touriño alterou as liñas
estratéxicas que o levaron á se-
cretaría xeral no último congre-
so. Os socialistas pechan filei-
ras, pero o debate interno ferve.

“Os pactos decidímolos en Ma-
drid”. A sentencia caeu lapidaria
sobre os militantes socialistas gale-
gos. Xosé Blanco, Secretario Con-
federal de Organización, supedita-
ba toda a autonomía do PSdG-
PSOE aos designios de Madrid. O
que a maioría dos militantes consi-
deraba unha “metedura de pata co-
mo a dun banco”, en palabras dun
dirixente socialistas coruñés, ía
moito máis alá. Blanco afirmaba
tamén que logo das elección xe-
rais, socialistas e nacionalistas po-
derían recompoñer o pacto presen-
tándolle unha moción de censura á
alcaldesa do PP, Corina Porro.

Esa proposta, defendida pu-
blicamente pola maioría do gru-
po municipal socialista, foi  defi-
nida polo secretario xeral do
PSdG-PSOE como “un recurso
dialéctico”. O mesmo alcalde vi-
gués en funcións, Pérez Mariño
tivo que sair ao paso das decla-
cións de Xosé Blanco para de-
sautorizalas e afirmar que só pre-
sentarían a moción de censura de
existir “desgoberno”.

Un vello  militante socialista
chuflábase de Blanco e afirmaba
que “aínda que tivese esta posi-
bilidade na cabeza, o que nunca
debeu e realizar esas declara-
cións. É un inmaduro político”.

O pacto entre os socialistas e
máis Esquerra Republicana de
Catalunya para levar a Pasqual
Maragall á presidencia da Gene-
ralitat, deulle azos tamén a moi-
tos socialistas a cuestionar a po-
lítica do seu partido na Galiza.

A voz púxoa todos estes días

Miguel Barros, concelleiro e pre-
sidente da xestora viguesa. Ba-
rros revelouse contra o “fatalis-
mo de devolverlle á dereita a al-
caldía viguesa, colocando ele-
mentos que contribúen á antipo-
lítica”. Eses elementos serían os
utilizados tanto polos seus com-
pañeiros de corporación como de
partido: “por coerencia e digni-
dade non podemos deixar só a
Pérez Mariño”.

Un ex-alcalde non só conver-
tido en “mártir”, esquecendo que
el mesmo se suicidou, senón na
grande esperanza dos socialistas
vigueses. Mesmo hai quen pensa
en que se afilie ao partido canto
antes e nomealo presidente da
xestora viguesa.

Como afirmaba máis de un mi-
litante na reunión dos socialistas en

Vigo, os erros políticos de Mariño
están patentes, o que non están cla-
ros son eses “grandes méritos que
o presentan como a grande espe-
ranza, porque, a fin de contas, non
fixo nada en cinco meses máis que
crearlle problemas ao partido e
desbaratar a liña programática que
viña defendendo a dirección presi-
dida por Pérez Touriño”.

Pero o intento de Miguel Ba-
rros por dar o debate foi neutrali-
zado polo seu amigo Antón Lou-
ro. En Vigo, ao estar disolta a
agrupación socialista, non poden
existir asembleas formais, así que
nesta, “informal”, convocada por
Barros, presentáronse os mem-
bros da xestora e, antes de nada,
presentaron un manifesto de total
apoio a Mariño e ás direccións
socialistas. Barros, en minoría,

dimitiu como presidente da Xes-
tora, xunto a el, a secretaria de or-
ganización María Teresa Fraiz.

Pero Barros non dimitirá co-
mo concelleiro. Pensa seguir a
defender unha linea política de
entendimento cos nacionalistas
que, afirma, non só foi maiorita-
ria no PSdG-PSOE senón que foi
a que levou a Pérez Touriño ao
poder. Non é que non teña medo
a represalias, pois xa 16 veces
abandonou cargos por discrepar
da linea maioritaria, senón que
demanda ser tratado como Fran-
cisco Vázquez, José Bono ou Ro-
dríguez Ibarra cando discrepan
da linea oficial do partido. Ao
mesmo tempo declárase como un
militante disciplinado, polo que
non se presentará como candida-
to a alcalde o día 13, aínda cons-
ciente de que podería obter a al-
caldía ante a abstención dalgúns
dos seus compañeiros e o apoio
nacionalista e dos dous concellei-
ros que aportaría Manuel Soto.

Pero hoxe o debate traspasa
xa o feito vigués nas fileiras so-
cialistas. Por máis que Touriño e
Blanco impoñan a disciplina in-
terna, as reunións multiplicáron-
se estes días para analisar o novo
rumbo dos socialistas galegos.

Esta mesma semana reuníron-
se a comer “vellos socialistas”
dos que apoiaron a Pérez Touriño
no último congreso contra Abel
Caballero, o candidato de Váz-
quez. En Compostela concluiron
que “o partido alterou as liñas es-
tratéxicas do último congreso”.

Ninguén quer criticar aberta-
mente á dirección, pero están
dispostos a que exista un forte
debate interno sobre as relacións
cos nacionalistas. Tamén sobre
os “intereses de destacados mili-
tantes”. Algúns recordan o inten-
to de instalar Petrovigo na época
de Roldán e pergúntanse que vai
pasar agora co recheo no porto
vigués anunciado polo PP.♦
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Latexos

Maneiras
de submisos
X.L. FRANCO GRANDE

Paréceme que falei con
Miguel Barros dúas ve-
ces, e as dúas de manei-

ra moi ocasional. Unha en
Baiona, onde mo presentou
un amigo, e outra en Vigo.
As dúas veces foron neste
ano, nos seus últimos meses.
É, sen dúbida, un home culto
e intelixente, cousas moi
raras en política, onde ter o
nivel intelectual que el ten, a
súa cultura e o seu estilo é,
máis ca mérito, un hándicap.

Chamoume a atención ta-
mén o escaso nivel de submi-
sión que, a diferencia dos
que se dedican a mesteres
políticos –non me refiro a
políticos, só ós que se
dedican a mesteres relaciona-
dos coa política–,  podía per-
cibir na súa conversa, algo
que non me encaixaba coa
súa  militancia, onde o estilo
é máis ben o contrario. E,
inocente de min, pensei que
ó mellor en Galicia podía ha-
ber  tamén políticos señores,
coma en Cataluña ou no País
Vasco, e non só zombis
manexados dende moi lonxe
e ós que, todo o máis, se lles
permite que digan na prensa
que eles son os que mandan.
(“La orquesta la dirijo yo”,
dixo hai ben pouco un deles).

Queirámolo ou non, isto é
o que hai hoxe no país.
Pensade nas humillacións
que o propio Presidente da
Xunta tivo que pasar non hai
tanto, porque o seu partido o
desautorizou unha e outra
vez, e segue facéndoo.
Pensade tamén nas
humillacións ó máximo
representante en Galicia dun-
ha desas opcións,
perfectamente
intercambiables polo demais,
ameazado por alguén teorica-
mente inferior. A submisión é
arma que serve por igual ó
que manda que ó que é man-
dado: é moi cómoda para
aquel e, para este, a única de
que verdadeiramente dispón.
Desta maneira, ¿haberá
alguén que se estrañe de que
teñamos o que temos?

A conclusión é clara: a
submisión é inimiga do
diálogo, do pacto, da
democracia. Bush, Aznar e os
demais tanto se asemellan
que poden ser
intercambiables. O que non é
submiso é inimigo. Son
maneiras que chegan a ser un
andazo do noso tempo e á
par un dos peores inimigos
da democracia. Para moitos
esta redúcese a saír na foto.
Para saír nela cómpre a
submisión. E canta máis me-
llor. Como digo, é o que
temos. Pero o que hai fede
que alcatrea. Un mundo de
submisos, de xentes  que pre-
cisan e queren ser tuteladas,
porque non se senten libres, é
por esencia un mundo sen
dignidade. E a política, hoxe,
non contribúe a ela.♦

Percíbese en Galicia unha necesidade de
cambio da que nin sequera se sinte alleo al-
gún dos sectores conservadores máis com-
prometidos co País. Galicia precisa remexer-
se das anclaxes que lastran, de xeito máis que
inconveniente, un futu-
ro excesivamente con-
dicionado por un lide-
razgo que avanza cara a
un lóxico ocaso, nun
modelo no que a súa
virtualidade se esgota
no seu espacio tempo-
ral. O cidadán galego
que sinte esa urxencia
de cambio, é consciente que a cita da historia
só pode chegar da man dun consenso das for-
zas de progreso que hoxendía representan o
nacionalismo e o socialismo galego. Ámbo-
los dous, coas súas luces e sombras. Ámbo-
los dous cun diálogo non sempre fluido. Con
distancias e converxencias. Pero condenados
a entenderse nun compromiso ineludíbel ca-
ra o cambio ante a imposibilidade manifesta,
metafísica, dunha acción en solitario. Só a ci-

cateria diante dos intereses supremos de Ga-
licia ou a miopia mísera da búsqueda duns
votos que somentes poderan ser visualizados
nunha vitoria pírrica –polo demais inútil–,
poderán servir de coartada fronte unha estra-

texia de conxunto que
demanda a situación
galega. 

A hexemonia que
hoxendía está en cues-
tión é a que reclama un
acordo que tente condu-
cir un proceso de trans-
formación da nosa reali-
dade en claves de pro-

greso, de autogoberno e de horizontes de fu-
turo sen tutelas anacrónicas. Un horizonte
alleo ás mediatizacións que conleven a supre-
macia do interese persoal sobre o público, ou
que antepoña a prevalencia dos beneficios
dos proxectos económicos particulares sobre
os colectivos. 

Neste diseño político faise presente a ne-
cesidade do reencontro dos protagonistas, en
tanto estes son reflexo e depositarios das ilu-

sións e esperanzas daqueles sectores da so-
ciedade galega que entenden o futuro nesta
clave. Por iso, non cabe sensatamente afon-
dar os desencontros, e menos aínda naquelas
institucións máis próximas aos cidadáns.
Tampouco caben estrambóticas operacións
chamadas a devaluar as institucións e a di-
minuír a súa credibilidade. Parece rexeitá-
bel, por hixiene democrática, facer das insti-
tucións o bálsamo dunha perigosa patoloxía,
o autismo dialogante. 

Só o compromiso auténtico coa socieda-
de galega pode ser anfitrión dos comporta-
mentos políticos. Xenerosidade, rigor e diá-
logo os eixes. Deste xeito afróntase o reto
máis próximo. Un erro hoxe é a sima das ilu-
sións do mañán. Unha sima, que  triste é re-
coñecelo, para algúns significados persoeiros
deste país, é a fonte dos seus desexos.♦

ANTONIO CAMPOS ROMAY é presidente da
Fundación Instituto de Estudios Políticos e Sociais e

patrón da Fundación Xaime Quintanilla. Foi
deputado autonómico e provincial, e formou parte

da dirección galega do PsdeG-PSOE.

Nacionalismo e socialismo deben entenderse
ANTONIO CAMPOS ROMAY

‘Xenerosidade, rigor e
diálogo son os eixos.

Un erro hoxe é a sima das
ilusións do mañá”

Denuncian unha alteración da liña congresual

Cargos e militantes socialistas
critican a estratexia de Touriño

Miguel Barros, concelleiro socialista vigués.                                     PACO VILABARROS



A.N.T.
Cun 26% dos puntos negros de
todo o Estado, Galiza é a comu-
nidade autónoma coa maior por-
centaxe de treitos negros nas es-
tradas de España. Séguenlle As-
turias, Aragón e Murcia, co 21,
18 e 15 por cen respectivamente.
Madrid é a comunidade máis se-
gura, xa que a súa rede de estra-
das non ten ningún punto negro.

En 2002, 4.435 persoas perderon
a vida nos 44.871 accidentes con

vítimas –graves, leves ou mor-
tais– rexistrados en todo o Estado
español. Entre os falecidos, figu-
raban 399 persoas que perderon a
vida nas estradas galegas, o que
representa o 9 por cento do total,
cando en Galiza reside o 7% da
poboación total do Estado.

En canto o número de acci-
dentes na estrada, no ano 2002
en Galiza rexistráronse 4.412, o
que representa o 10% do total
dos producidos en todo o Estado.

A respecto dos puntos negros, a

Dirección Xeral de Tráfico sinala
que en todo o Estado hai 720. Son
datos referidos a 2002, porque en
2001 o número era de 879. Un trei-
to de estrada é punto negro cando
en cen metros se producen tres ou
máis accidentes ao ano. En Galiza
localízase o 26% dos puntos negros
de todo o Estado.

Outro dato relevante son os
chamados treitos brancos, é dicir,
tramos seguros con boa informa-
ción  nos que o condutor recibe da-
tos coherentes sobre o risco que

pode asumir. Se na rede xeral de
estradas do Estado hai 16.348 qui-
lómetros, deles 1.867 correspon-
den a treitos brancos. Aragón é a
comunidade do Estado con máis
destes tramos, xa que 23% dos
seus treitos están libres de vítimas
mortais. En Galiza, sen embargo, o
número de quilómetros da súa rede
xeral é de 1.573 e o número de qui-
lómetros de treitos brancos é de
74,33, o que representa o 4,7% dos
mesmos, unha das porcentaxes
máis baixas de todo o Estado.♦
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Reto a calquera lector a nomear
algún persoeiro da vida política
viguesa que en tan pouco tempo,
como o que Ventura Pérez Mari-
ño ocupou a cadeira de alcalde da
cidade, conseguira colleitar tanta
sona, tantas gabanzas e adesións,
e ao mesmo tempo tantas fobias,
acusacións e reproches.

Estamos ante un individuo
singular que, malia a miña reti-
cencia a profesar adoración aos
humanos, está a espertar en min
unha sincera admiración. Non te-
ño reparos en explicar os moti-
vos que me levaron a venerar o
alcalde do rostro impasíbel.

Admiro a Ventura por ser
quen de termar do bastón de man-
do do Concello de Vigo sen expli-
car antes ningún dos seus proxec-
tos para a cidade, partindo dun
preocupante descoñecemento da
problemática local e liderando a
candidatura dun partido desfeito
en liortas internas e cunha confu-
sa acción política no municipio.

Admiro a Ventura pola súa
capacidade para romper un pacto
de goberno e conseguir aparecer
ante a opinión pública como a

vítima dunha confabulación; por
estender sobre todos os seus
opoñentes a sospeita da corrup-
ción sen descualificar persoal-
mente ningún deles; por reforzar
a súa imaxe de xestor rigoroso e
eficaz sen adoptar ningunha me-
dida que poida avalar esa per-
cepción pública; por representar
o papel de home tolerante e de-
mocrático sen poder exhibir un
só acordo consensuado cos gru-
pos políticos e sociais da cidade.

Admiro a Ventura por conse-
guir que dende algúns medios de
comunicación o nomeen adaíl da
igualdade de oportunidades para
os informadores, mentres outros

agardaron infrutuosamente seis
meses a que se lles concedese
unha entrevista. Admíroo por sa-
berse facer merecedor da amiza-
de dalgúns dos “popes” do xor-
nalismo español que, por uns
momentos aparcaron o sempiter-
no debate sobre “o problema
vasco” para ollar de esguello ca-
ra a Vigo e proclamalo vítima
inocente da noble causa de com-
bater “intereses especulativos” e
a “intolerancia nacionalista”.

Admiro a Ventura por situar
algúns dirixentes do PSOE ao
bordo do abismo e seguir escoi-
tando os seus eloxios; por erixir-
se como a figura política emer-

xente do sur de Galicia mentres
acata submisamente as directri-
ces que chegan dende o norte;
por estenderlle a alfombra ao
Partido Popular co beneplácito
dos que dentro duns días quere-
rán disputarlle a Raxoi a presi-
dencia do goberno.

Por todas estas razóns e por
moitas máis que aforro por non
facer máis prolixa a relación, te-
ñen que recoñecer comigo que
estamos ante un home único e
admirábel. Vigo perde o alcalde
con máis proxección da súa his-
toria, un ilustrado que cita nos
seus discursos a Machado, Que-
vedo ou García Márquez, pero
que é incapaz de admitir que Co-
ruxo deixou de pronunciarse con
iota cando Galicia asomou á de-
mocracia. Vigo perde un alcalde
culto, serio, de ética estrita e fir-
mes convicións. O paradoxal é
que quizais os que máis o boten
de menos non residan na nosa ci-
dade, non en van foi dende des-
pachos ben afastados da nosa ría
dende onde o encumbraron, sa-
crificou e ascendeu aos altares
como mártir.♦

Eu admiro a Ventura
XOSÉ MANUEL AÑEL

Os meses de mandato de Pérez Mariño non se-
rán esquecidos polos cidadáns. Odios e loas pa-
ra un alcalde que non puido pasar desapercibido.

Vigo

Boa viaxe
X.M. SARILLE

Joan Clos non é
Francisco Vázquez,
Maragall non é Pérez

Mariño e José Montilla non
é Xosé Bugallo,
evidentemente. O PSC non
é o PSdeG-PSOE e as
apariencias enganan. 

Exiben moitos paradoxos
estes netos de Pablo Iglesias.
Convén lembrar que nas
agrupacións do PSC militan
cidadáns independentistas,
sen demasiado problema nin
para militar nin para dicilo,
vivindo como viven na
nación europea que máis le,
nunha das máis civilizadas e
alonxada tanto dos grandes
dogmas como dos grandes
reactivos a eses dogmas.  

Nunha reunión que tivé-
ramos hai dez anos con
parlamentarios de
Esquerra Republicana esta-
ba Ferrer Gironés, deputa-
do autonómico daquela, e
uns anos antes senador polo
Partido Socialista. Gironés
nunca renunciara ao
independentismo, que
proclamaba sen complexos
desde a periferia da súa an-
tiga organización.

É verdade que no PSC
predomina o espírito federa-
lista, unha rémora para moi-
tos nacionalistas, acostuma-
dos a que os partidos que se
proclaman federalistas adíen
a reivindicación nacional,
que nunca chega a
converterse en cuestión fun-
damental. É ese federalismo
esvaido, lixeirísimo, do que
tivemos algunha noticia
aquí, emitida por aquel Tou-
riño que aspiraba a un gale-
guismo forte despois de
asentar o partido e colocar
no seu lugar a Francisco
Vázquez. 

Mais hai federalistas que
apesar de buscar só un pacto
igualitario de Estado, procú-
rano con tanta énfase como
os que postulan graos maio-
res de soberanía. Por iso re-
sulta lóxico que o
independentismo os escollese
como socios. Maragall fará
unha política propia, ao Pre-
sident non lle quedaría máis
remedio aínda que non qui-
xese, porque lle vén imposto
polo peso de Cataluña no es-
cenario político. Ninguén
que acumule semellante po-
der pode renunciar a exerce-
lo. O PSC está moi calado
despois da relativa derrota
electoral, mais ten proxectos
audaces e o mellor arroupe
intelectual de todos os parti-
dos cataláns.

As consecuencias son
moitas: A primeira é que
Bono desaparece como can-
didato á sucesión de
Zapatero. As posicións
xacobinas perden peso e ao
mellor a izquierdilla (dixo
Haro Tecglen) se
embravece algo, contando
como conta cun tripartito
en Cataluña, no que o
corenta e tres por cento da
representación está á
esquerda dos socialistas,
máis ou menos.♦

Conta co 26% de puntos negros e o 9% dos mortos en estrada

Galiza á cabeza dos tramos
con máis sinistros no Estado

PACO VILABARROS



Vén de gañar as eleccións por
unha diferencia moi elevada,
dezaoito puntos.

Foi impresionante a partici-
pación do alumnado, traballamos
moito para que a xente fose a votar.
Nunca sabes até onde vai chegar a
participación, pero foi a máis alta
de toda España. Xuntáronse dese-
xos de cambio, unha conxuntura
de persoas que colleu a mensaxe
de que as cousas poden facerse
doutro modo, como nas outras uni-
versidades. Era un momento bo.

Durante os últimos trece
anos na Universidade da Coru-
ña houbo un modelo de gober-
no meilanista. Vai haber agora
un goberno barxista?

Non. Sempre dixemos que
hai que limitar os mandados de
forma efectiva e non gustou o
cambio dos estatutos que fixo
Meilán para estar eses outros
dous anos no poder, que foi o pe-
or que aconteceu nesta Universi-
dade. Pero tampouco haberá bar-
xismo por unha cuestión de ta-
lante. Durante anos o noso grupo
estivo marxinado e sabemos o
que é iso, por iso non imos per-
mitir que se marxine á xente nin
imos marxinar nós a ninguén.

Foi, o cambio dos estatutos,
o detonante da súa chegada ao
reitorado?

Sucederon moitas cousas, pe-
ro o cambio dos estatutos moles-
tou a moitos. Meilán aplicoulle
aos decanos a limitación de man-
dado e, cando abandonaron o car-
go, cambiou os estatutos para po-
der continuar como reitor. Houbo
ademais un alonxamento dos di-
rectores dos centros, unha perda
de perspectiva... E a universidade
necesita da opinión da xente.

No seu programa promete
transparencia na xestión, cali-
dade na docencia e na investiga-
ción, implicación co tecido em-
presarial e prestixiar á Univer-
sidade e harmonizala con Euro-
pa. Son puntos programáticos
ou carencias que detectaba?

Ben, cando falamos de trans-
parencia é porque hai que coñecer
con profundidade algúns datos re-
levantes. É necesario ter informa-
ción do cadro de persoal, que non
se coñece, e do presuposto, por
exemplo. Cando falamos de acre-
ditar as titulacións é porque a
Universidade ten que acadar ni-
veis de calidade. No contacto te-
cido empresarial hai que dicir que

en Galiza hai varios institutos tec-
nolóxicos, todos eles ligados
principalmente a Vigo e algún a
Santiago, pero ningún deles á
Universidade da Coruña, aínda
que si hai algún xermolo que
cómpre afianzar e desenvolver.

Tamén prometeu apuntarse
ao software libre, non é unha
anécdota?

O software libre deféndese
desde moitas posicións e puntos
de vista. Mesmo Javier Arenas fa-
lou de botar man del porque no
fondo hai un problema de custo
de mantemento de sistemas infor-
máticos. É unha idea creativa,
que procede da Universidade, do
sistema Linux, de Linus Torvalds,
que persigue un software creado e
mantido pola comunidade. Non é
unha utopía, é unha realidade.

Outra cuestión que queda
pendente é a Fundación da Uni-
versidade que preside Meilán.

A Fundación creouse, agora
hai que repensala. Está aí e ten un-
ha potencialidade, aínda que non
ten por qué ter funcións que non
lle corresponden. Existen outros
modelos, como o FEUGA, con
proxectos máis xerais. Quizais
non sexan do mesmo tamaño nin

a nosa teña que ser tan ambiciosa,
pero en todo caso, hai que buscar
sinerxías con outras fundacións.

E que nos di da relación entre
o Opus Dei e a Universidade?

A persoa de Meilán ten que
ver co Opus, pero distingo máis á
xente. Houbo profesores do Opus
moi valiosos que desgraciada-
mente xa non están aquí. O noso
modelo ten que ser moi parecido
ao das outras universidades ga-
legas. Temos que cooperar con
elas e se en algo temos que com-
petir é en calidade e investigación.

Que hai de medicina e co-
municación audiovisual?

Hai que ver as dúas titula-
cións con perspectiva de toda Ga-
liza. Nós apoiamos no claustro o
segundo ciclo, pero seguimos a
dicir que hai que ver a medicina
con perspectiva de país. De todos
xeitos, agora, co novo modelo de
universidade europea e cos graos
e posgraos, tal vez haxa que re-
formular algunhas cousas.

As súas relacións coa comu-
nidade universitaria son boas,
aínda que non conseguiu o
apoio dos profesores non dou-
tores. Como contempla o futu-
ro deste colectivo?

Como decano, coñezo a moi-
tos profesores non doutores e per-
soalmente teño boas relacións
con eles. Ademais, entendo que
temos que axudalos a facer teses
de doutoramento. Sei que non é
tan fácil esa conversión pero a
idea é ir nese camiño. Hai proble-
mas por titulacións que non son
licenciaturas, o que non lles per-
mite acceder ao doutoramento,
pero cos novos desenvolvemen-
tos europeos a ver cómo se pode
solucionar esta cuestión. Hai que
manter a estabilidade deste colec-
tivo ao tempo que debemos fo-
mentar que teña as máximas cua-
lificacións posíbeis.

Respecto a outros apoios,
afirmou que non está en mino-
ría no claustro, pero os núme-
ros non indican iso.

Nunha primeira lectura, habe-
ría unha relación de forzas de 65%
a 35% que non nos beneficia, pero
esta é unha situación dinámica.
Dese 65% moitos comparten as
nosas formulacións. Seino non
porque o sinta, senón porque mo
dixeron esas persoas que forman
parte do claustro. Hai moitos as-
pectos moi razoábeis no noso pro-
grama, pero até agora o criterio co
que se tomaban en consideración
tiña máis que ver con cuestións de
posición do grupo de Meilán fron-
te a nós que coa operatividade das
medidas que propuñamos.

A Universidade en xeral en-
fróntase a unha perda de
alumnos, se cadra tamén me-
llorará a calidade do ensino
que se imparte nas aulas.

Na Coruña temos unha pirá-
mide de idade e unha demografía
que fixeron que non se notase ca-
se a perda de alumnado, pero vai-
se notar nos próximos anos. É
certo que iso dá opción a mellor
calidade de ensino. Os novos mo-
delos de Bolonia falan de cursos
pequenos moi titorizados. O que
ten que cambiar é o financiamen-
to e ligalo máis a obxectivos co-
mo a calidade na docencia e na
investigación. É a idea do contra-
to programa coa Administración.

Tamén teñen a Universida-
de Sénior como alternativa pa-
ra captar estudantes.

A idea da Universidade Sé-
nior non é mala. Estiven con eles
en Ferrol e son os mellores alum-
nos, teñen gañas e non están con-
dicionados polo título. É certo
que cada vez se necesita máis re-
ciclaxe e terán que chegar alum-
nos a completar a súa formación.

Para ir rematando, o reitor
de Vigo e vostede pertencen ao
mesmo campo. É unha casuali-
dade ou un síntoma?

E Senén [Barro, reitor de
Santiago], que é físico de compu-
tación. Os tres estamos ligados ás
tecnoloxías da información e a
comunicación. É importante para
Galiza unha potencialidade como
esta, pero que quede claro que
non imos desatender outras titu-
lacións e áreas de coñecemento.

En todo caso, chegaron ao
reitorado moi novos.

Todos somos da mesma idade,
Domingos [Docampo, reitor de Vi-
go], Senén e eu. En xeral, os rei-
tores son desta idade. Meilán xubi-
louse no cargo e houbo algún caso
máis, pero a universidade non é rí-
xida e necesita moitas transforma-
cións, que se van acelerar coa har-
monización europea e para iso ten
que xestionala xente nova, que es-
tá máis preparada para eses retos.♦
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Xosé María Barxa, novo reitor da Coruña

‘Nós non imos marxinar a ninguén porque
padecemos esa situación’

HORÁCIO VIXANDE

Flamante vencedor das eleccións a reitor na Universidade da Coruña co 57,39% dos votos
ponderados, o decano de Informática Xosé María Barxa enfróntase ao reto de dirixir unha
institución que terá que normalizar, tras trece anos de reitorado de Xosé Luís Meilán Gil.

PACO VILABARROS



H. VIXANDE
Os 22 nenos do hospicio coruñés
que serviron de coellos de indias
na “Real Expedición Filantrópi-
ca da vacina da varíola” para
levala a América e ás Filipi-
nas son os grandes esquecidos
da exposición que conmemo-
ra esta fazaña e que se exhibe
no Museo Domus da Coruña.

O 30 de novembro de 1803 partía
da Coruña a corveta María Pita
cunha expedición para levar a
América a vacina da varíola, en-
fermidade que facía estragos entre
a poboación e para a que non se
dispuña de vacina nese continente
porque non existía ningún sistema
de conservación para o seu trasla-
do. Houbo que transportala me-
diante o chamado “método de bra-
zo a brazo”, que consistía en ino-
cular o fluído fresco das pústulas
de varíola dunha persoa á que lle
fora inoculado ese mesmo fluído
entre catro e seis días antes. In-
xectando as pústulas con varíola
cada semana a dúas persoas non
inmunizadas con anterioridade,
íase pasando a vacina dunhas per-
soas a outras até chegar á outra
banda do Atlántico.

A decisión de organizar esta
expedición correspondeu ao rei
Carlos IV, a quen lle morrera un
fillo por mor desta enfermidade
vírica. Para iso, asinou unha real
orde na que nomeaba ao médico
Francisco Javier Balmis encarga-
do de coordinar a misión. Este úl-
timo, en lugar de contratar a un
grupo de adultos españois para es-
ta heroica misión, buscou en Ma-
drid a uns nenos que fixesen de
portadores. Non embargantes, na
capital de España só atopou a dez
“voluntarios” na Casa dos De-
samparados, por iso nunha comu-
nicación do Ministerio de Saúde e
Xustiza ao Hospital de Caridade
da Coruña, datada o 20 de agosto
de 1803, ordénase que “para o ca-
so de non atopar en Madrid os ne-

nos que sexan necesarios (...) co-
municará vostede as ordes corres-
pondentes para que se apronten os
restantes nas Casas Públicas de
Santiago ou A Coruña”.

Deixando en terra aos dez ra-
paces da Casa dos Desamparados
de Madrid, Balmis dixo que elixiu
para a misión aos rapaces do hos-
picio coruñés “por estar máis afei-
tos ao mar” e partiu con 22 deles
cara Tenerife, onde primeiro foron
vacinados fillos de “familias dis-
tinguidas” para vencer a resistencia
dos clases máis humildes. Logo,
proseguirían a viaxe a América.

Na exposición que se exhibe
no Museo Domus da Coruña reco-
ñécese que un dos 22 rapaces mo-
rreu durante a viaxe, aínda que o

dato está debidamente disimulado.
Non se informa da sorte dos de-
mais integrantes da expedición
–excepto naturalmente a do médi-
co Balmis e os seus axudantes, so-
bre todo José Salvany, pero nada
se sabe sobre si os restantes nenos
do hospicio sobreviviron á viaxe.
Sábese que como mínimo tardaron
varios anos en regresar á Galiza e
ao parecer varios quedaron en
América, de modo que a cualifica-
ción da expedición de “filantrópi-
ca” debe estar atribuída a Francis-
co Javier Balmis e a José Salvany,
pero non aos 22 nenos galegos.

Durante a viaxe, que se pro-
longou a Filipinas e despois a Es-
paña, aínda que xa sen os nenos
galegos, aconteceron varios suce-

sos que poñen de manifesto a na-
tureza da expedición. Cando arri-
baron a Puerto Rico atoparon que
xa dispuñan dunha vacina porque
chegara da colonia británica de
Santo Tomé, próxima á illa cari-
beña. En Cuba, ante a imposibili-
dade de atopar nenos para trans-
portar a vacina de brazo a brazo,
tiveron que comprar a catro escra-
vos e en Macau, houberon de pa-
gar a un mozo chinés para servise
de portador dos fluídos víricos. 

Hoxe, unha expedición seme-
llante contraviría gravemente va-
rios principios da Declaración dos
Dereitos do Neno de 1959 e en
particular do noveno, que afirma
que “o neno debe ser protexido
contra toda forma de abandono,

crueldade e explotación. Non será
obxecto de ningún tipo de trata.
Non deberá permitirse ao neno tra-
ballar antes dunha idade mínima
axeitada; en ningún caso se lle de-
dicará nin se lle permitirá que se
dedique a ocupación ou emprego
algún que poda prexudicar a súa
saúde ou a súa educación ou impe-
dir o seu desenvolvemento físico,
mental ou moral”. Certo é que no
momento da expedición non exis-
tía semellante pronunciamento, pe-
ro en 1789 xa se promulgara a De-
claración dos Dereitos do Home e,
en todo caso, no decurso da viaxe e
da súa organización quedou claro
que moitos pais non permitían que
o seus fillos fixesen de coellos de
indias nesta expedición♦
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Desventuras
LOIS DIÉGUEZ

En 1993, Ventura P. Mariño foi elixido deputado pola
provincia de Lugo nas listas do PSOE. Como aqueles
“cuneiros” do século XIX, apenas poñía os pés na Gali-
za. A xente nen o coñecia. Ao ano e médio demitiu. Fe-
lipe González chamou-lle incoerente. Leguina, divo.
Francisco Vázquez dixo que non debera ir na candida-
tura. Agora, como sabemos, resucitou en Vigo nas elei-
cións locais. Non tardou en armar a primeira lea: contra
o noso idioma, como Paco de la Curuña, que antes re-
negara del. Mal comezo. Un galego que despreza o seu
idioma e cultura non pode ser respectoso co seu País.
Despois quixo botar o xerente de urbanismo elixido por
todos os partidos, incluido o Psoe, dous ou tres anos an-
tes. E como non o logrou, expulsou do governo munici-
pal os sete concelleiros do BNG. Que bárbaro! Esta é a
história, que vai rematar coa desventura de entregar-lle
a alcaldía de Vigo ao PP. Os seus aliados mediáticos an-
dan a escreber centos de páxinas para desvirtuar o su-
cedido, con estudadas fotos, escandaloso partidismo e
moi ma hóstia. Pero  Ventura e o sector do Psoe que o
apoia seguirá coa sua: ou eu, ou Fraga. E polo que se
ve, quedará Fraga coa sua Corina. Así se escrebe a no-
va desventura desta aVentura.♦

Subliñado

Onovo goberno da Generalitat catalana que-
re ser novo, e por iso Esquerra pacta co
partido dos socialistas cataláns, porque

constataron que tras tantos anos de goberno dun
mesmo partido chegárase a un momento no que o
partido gobernante confundíase xa coa administra-
ción mesma. A autonomía catalana estaba a se
convertir nunha especie de réxime político. E a so-
ciedade precisaba non só ter unha boa xestión, que
en términos xerais tívoa con CiU, senón tamén
precisaba respirar, chegara a unha situación na que
a sociedade se sentía presa do poder político. 

Se trasladamos eses razoamentos a Galiza…
Que falta non teremos dun recambio na autonomía
nós, que en todos estes anos tivemos unha pésima
xestión. Que en todos estes anos non houbo política
ningunha en ningunha área, agricultura, industria,
pesca, educación, cultura, investigación, atención
social… En nada, aquí o único que houbo era unha
xentiña que estaba aí, gastaba o presuposto e usábao

para gañar as próximas eleccións. E neste tempo,
con máis propaganda e pompa que nunca, con
fastos institucionais e burocráticos afogantes, segui-
mos onde estabamos, na mesma incuria e atraso. 

E sen embargo…, aquí ninguén ten présa por
conseguir ese recambio político. Só os sectores so-
ciais e os elementos que ven peligrar a súa mesma
existencia. Boa parte das empresas que sobreviven
conseguírono gracias a acomodarse a un sistema
social e político corrompido, ao réxime do PP. As
empresas de comunicación, excepto as honrosas
excepcións, xa chegaron a ser instrumento de
dominación do réxime, beneficiándose naturalmen-
te da protección económica do diñeiro público. E
os mesmos partidos da oposición ocupan un lugar
nese escenario, coa súa impotencia e inmatureza. 

Os cataláns teñen a posibilidade de dubidar so-
bre cal vai ser a composición da alianza progresis-
ta e catalanista que vai gobernar, calquera delas
ten elementos positivos para o seu país e sería be-
neficiosa para a conxunto da sociedade. Temos en-
vexa de tanta fartura, de tanta riqueza social. E
contrasta a nosa miseria. Aquí non temos nin a po-
sibilidade dun recambio. A miseria da oposición
condénanos á desesperación e condenan a este país
á arrastrase e seguir no foxo. 

Vai ser moi difícil que o partido de Vázquez e
o de Rodríguez se entendan, mesmo resulta unha
combinación absurda, mesmo non parece claro
que queiran gobernar a autonomía galega,
mais…, o noso deber é esixirlle unha autocrítica
e un entendemento para gobernar.♦

O Tempo Aberto

A súa fartura e
a nosa miseria
SUSO DE TORO

Exposición no Domus coruñés da viaxe de 22 galegos a América portando unha vacina

Nenos da varíola, filántropos ou vítimas?

Na exposición non se informa da sorte dos 22 nenos que portaron a vacina da varíola.  Na imaxe, instalación no Museu Domus.   PACO VILABARROS
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Agasallos de Natal
16 fichas coas caras dos Bolechas
4 dados
4 cubiletes
1 libro explicativo

Oferta

especial 
de lanzamento 

Mérqueo xa chamando ao telf. 986 433 830 

1 2
euros

e os l ibros da colección OS BOLEFCHAS QUEREN SABER. . .
que custan 7 euros cada un, co 20 % de desconto

para os nosos subscritores .

A NOSA TERRA



Que motivou a súa dimisión
como concelleira?

Levaba 12 anos ocupando
ese posto e nestes momentos
pensei que era o momento ideal
para abandonar. No BNG é pre-
cisa unha renovación e coinci-
dindo coa XI Asamblea decidín
presentar a dimisión como vo-

ceira e responsábel do Bloque en
Lugo. Presenteime ás eleccións
porque estabamos co-gobernan-
do e quería seguir co proxecto
que iniciaramos. Pero o resulta-
do que obtivemos non foi bo. 

Foi unha debacle?
En Lugo eramos 6 concellei-

ros na anterior corporación e pa-

samos a ter 3. Evidentemente non
é para estar satisfeitos. Aínda así
hai que ter en conta que a diferen-
cia doutros lugares, aquí o BNG é
unha forza que conta cunha gran-
de aceptación e non temos o re-
xeitamento doutros lugares. Pero
ese sentimento non se traduciu en
votos. Hai que ter en conta que a
figura do alcalde é moi presiden-
cialista e se a corporación o fai
ben é quen rendibiliza os votos.
Aquí ocorreu isto e o PSOE aglu-
tinou o voto contra o PP.

Recibiu presións da organi-
zación?

Fixemos unha análise entre to-
dos e os malos resultados obriga-
ron a tomar esta decisión. Hai que
deixarlle paso á xente nova. Dei-

xei que chegase a Asamblea para
facelo porque así podía saír tamén
do Consello Nacional. En Lugo o
BNG identifícase con Branca Ro-
dríguez. Penso que ten que empe-
zar a traballar outra xente e darse
a coñecer. De todos os xeitos con-
sidero que persoas como Bautista
Álvarez ou Pilar García Negro,
malia non estar no Consello Na-
cional, seguen a ser necesarias.

Se era tan importante con-
tinuar o proxecto iniciado hai
catro anos, por que non se
aceptou a oferta do alcalde de
continuar no Goberno?

Non é verdade que nos ofre-
cese entrar no Goberno. Ante as
declaracións que Orozco estaba a
facer nos medios pedímoslle for-

mar parte da comisión de gober-
no, pero eles negáronse. Por outro
lado, temos que aceptar a realida-
de. O PSOE ten maioría e nesa si-
tuación o único que nos queda é
asumir o papel de oposición. Un-
ha oposición seria e responsábel
que nos leve a poder volver entrar
no goberno na vindeira corpora-
ción. Non hai que esquecer que
nas últimas enquisas publicadas,
as concellarías mellor valoradas
foron as que xestionamos nós. 

De todos os xeitos agrade-
cería as palabras do alcalde no
seu último pleno?

Agradezo moito as palabras
de cariño que me adicou Orozco.
E tamén, como non, as valora-
cións de Cacharro Pardo e de Ma-
nuela López Besteiro. Sobre todo
porque recoñeceron a miña labor
no Concello durante tantos anos.
En xeral, todo o mundo se portou
moi ben conmigo. A xente pára-
me cando vou pola rúa para dar-
me ánimos. Incluso recibín cha-
madas e cartas de persoas que es-
tou segura que votan o PP. Duran-
te a miña labor no Concello tiven
contacto con moitas asociacións
veciñais, de mulleres, de minus-
válidos... e iso dáche a oportuni-
dade de coñecer a moita xente. 

Que ten que facer o BNG
de Lugo para recuperar votos?

Sobre todo chegar á xente.
Aínda así hai que ter en conta que
os votos non só dependen dos
concelleiros. En gran medida te-
ñen que ver coa organización po-
lítica á que representan. O BNG
ten que participar máis socialmen-
te en toda Galiza. Fai falta organi-
zar máis actos sociais e culturais e
que estes teñan atractivo e que a
xente poida participar. Houbo un-
ha época en que o BNG era capaz
de logralo, pero ultimamente está
moi parado. En parte, porque a
xente está cansa despois de tantos
anos de gobernos da dereita.

Que vai facer agora?
Estiven en excedencia. Son

funcionaria da Xunta. Ocúpome
de temas de asuntos sociais. Vol-
verei ao meu traballo. No plano
político vou seguir traballando no
Consello Comarcal. Tamén parti-
ciparei en actos culturais e so-
ciais. Non penso facer nada máis
porque nunha cidade tan pequena
como Lugo teñen que participar
outras persoas en distintos pro-
xectos. Quero deixar de ser a re-
ferencia do BNG aquí. Oxalá en
Lugo haxa nun futuro moitas re-
ferencias. Iso será un sinal de que
o BNG penetrou na sociedade.♦
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En Lugo dá continuas mostras
diso, tanto na capital como na
provincia e non hai moito, fixo a
última no barrio da Chanca.

Os lucenses aínda lembramos
ese proxecto de embalsar o río Nar-
la para traer a auga á cidade, un
proxecto pantasma para case todo o
mundo coa excepción da propia
Confederación Hidrográfica e a
Deputación Provincial e que, pese a
oposición que están mostrando nu-
merosos colectivos e mesmo o con-
cello de Lugo, siguen silenciando.

Hai uns días, a Confederación
Hidrográfica volveu actuar no
barrio da Chanca. Púxose a facer
obras sen contar con ninguén,
deixando illados varios veciños
que non podían chegar cos autos
ás súas casas ou a outros, aínda

peor: nin se lles fixo un carreiro
para poder achegarse ás súas vi-
vendas ou saír delas camiñando.

Pero a cousa non quedou aí
porque xusto pouco despois de
que os veciños manifestaran as
súas protestas á prensa, unha mu-
ller quedou semi soterrada na la-
ma e tiveron que acudir os bom-

beiros a rescatala e outra muller,
xa maior, tivo que ser rescatada
de madrugada, uns días despois,
ao inundárselle a súa casa a cau-
sa da chafalla das obras.

A Confederación Hidrográfi-
ca, polo menos aquí en Lugo, vive
de costas á cidadanía e fai o que
lle vén en gana. O peor é que nin-

guén lle pon couto. Por algo será.
Ao que si lle puxeron couto

foi a un rapaz por facer un corte
de mangas ao paso dun furgón da
Garda Civil. Nada que obxectar
á sentenza que o condena a unha
multa de 300 euros.

Mais resulta tamén chocante
que no mesmo xuízo sentou no

banco o garda civil Óscar Rodrí-
guez Carricoba, acusado polo ra-
paz dun suposto delito de le-
sións. Durante o xuízo, algunhas
das testemuñas testificaron que o
que sentaba no banquiño non fo-
ra o autor dos feitos senón outro
axente que precisamente de-
clarara a favor do acusado, o que
resulta un pouco embarullado.

A xustiza condenou o rapaz
por menoscabar o principio de
autoridade. Ben feito, pero non
estaría de máis que tamén tratase
de averiguar que clase de trato
houbo entre os dous axentes da
orde, e si houbo suplencia dun
polo outro para exculparse, en lu-
gar de absolvelo por non estar
acreditado que fose o que sentou
no banquiño o autor dos golpes.♦

Confederación hidrográfica
ANTÓN GRANDE

A Confederación Hidrográfica do Norte demostra continuamente que non
lle importa nada o medio ambiente, os servizos á cidadanía, e o actuar con
formas xa non digamos democráticas senón, polo menos, elegantes.

Lugo

Branca Rodríguez Pazos
‘Ao BNG fáltalle presenza social’

PACO VILABARROS

RUBÉN VALVERDE
Foi a cabeza visíbel do BNG no concello de Lugo durante doce
anos. No anterior mandato ocupou o posto de tenente de alcalde e
co-gobernou a cidade con Xosé Clemente López Orozco (PSOE).
Sen embargo, o seu traballo non se viu recompensado nas urnas
tras estas últimas eleccións e o BNG pasou de seis a tres concellei-
ros na corporación. Branca Rodríguez decidiu que este era “o me-
llor momento para deixar paso a xente nova”. No seu último
pleno, recibiu palabras de eloxio pola súa traxectoria política
tanto dos seus compañeiros, como dos voceiros dos outros grupos.



A.N.T.
A Comisión de Pesca quer en-
coller aínda un pouco máis os
cupos da flota de arrastre con
reduccións do 49% para a
pescada, do 55,8% para o ra-
pante e  do 71% para rape. O
traxe anual, cortado especial-
mente para as pescas galegas,
que anuncia Bruxelas por es-
tas datas, ten esta vez un corte
imposíbel de asumir por causa
das medidas de acompaña-
mento que pretenden reducir un
50% o número de días de mar.

O que quer aplicar Bruxelas tra-
erá amarre e despece e nisto
coinciden sindicatos e armado-
res aos que sorprende o tamaño
do castigo sobre outros denante-
riores que queimaron no terríbel
túnel de ingreso na UE máis da
metade da flota. Mesmo a Admi-
nistración coida que non se po-
den aplicar medidas para recu-
peración de especies que igno-
ren o principio de recuperación
económica do sector. Non se po-
de mellorar a vida dunha pes-
queira a conta de afundir barcos
e arruinar unha economía que na
Galiza ten máis importancia ca
no resto da UE. Xabier Aboi, lí-
der de CIG-Mar, chama a aten-
ción sobre a ironía de querer
Bruxelas meter no mesmo saco
de cotas de defensa aos bancos
coa actividade regular do noso
arrastre de fondo e a volanta e
palangre de fondo que son a vi-
da dun mundo de traballadores e
fornecen as especies máis popu-
lares do noso mercado.

Medidas inviabeis

López Veiga fala de medidas in-
viábeis e mesmo o titular da car-
teira de Pesca do gabinete Aznar,
Arias Cañete, coida que os recor-
tes son excesivos. Admitindo
que a proposta da Comisión
sempre se rebaixa no Consello,
ningunha outra flota soporta re-
visións tan rigorosas. Na visión
positivista de Bruxelas a borras-
ca dos cupos afecta moito máis

aos barcos galegos porque con-
forman a flota de maior tonelaxe
e a que fai da bandeira comunita-
ria a máis importante do mundo. 

O que fai dos anuncios
anuais da Comisión, cos totais de
pesca autorizados para cada es-
pecie, un asunto intensamente
político, é o agravio comparati-
vo. Non hai sector dentro da UE
ao que se teña perseguido coma
a Pesca a partir da doutrina dane-
sa, alemá e holandesa de que se
trata de feito dun sector-lastre,
esquilmador, de alto prezo para a
UE e arcaico. Na Comisión coi-
dan que a partir de certo nivel de
renda os países deixan de pesca-
ren e así é como a opinión de

Fishler representa cabalmente
aos Estados do Mar do Norte
aínda que escandalice no Sul.
Aos armadores escaldados de re-
corte a recorte aseguroulles o go-
berno Fraga que seria preciso
asumir o castigo do período tran-
sitorio coa vista posta no futuro.
O futuro non se parece ao pro-
metido: os barcos do Gran Sol só
poden pescar baixo sospeita e a
pingas no espacio exclusivo ir-
landés. Non hai quen conteste a
esta pregunta da flota galega:
¿Por qué o Goberno irlandés fai
valer o seu criterio pesqueiro
contra a propia Lei comunitaria e
o Goberno español non defende
os dereitos dos barcos galegos,

conformados estrictamente coa
Lei da UE? O estado de antici-
pación que se vivía durante o pe-
ríodo transitorio convértese ago-
ra na visión pesimista dunha in-
dustria que ten que soportar la-
minacións anuais e a cada máis
rigorosas.

A especie de preferencia para
o mercado galego merece un in-
forme biolóxico de progresiva
dureza dende hai quince anos. É
de notar que na Comisión Cientí-
fica non hai a penas un técnico
danés e outro británico fronte a
maioría de biólogos galegos e
portugueses. Non por iso é me-
nor a sorpresa do xerente da Co-
operativa de Armadores de Vigo

X.A. Suárez Llanos ao compro-
bar que a Comisión quer impor
unha reducción da pescada no
Gran Sol cando os últimos infor-
mes falaban dunha mellora da
pesqueira.

Para López Veiga, a preten-
sión de reducir o esforzo pes-
queiro do arrastre litoral median-
te redución do 50% é unha barba-
ridade pero non lle parece mal
preocuparse polo estado dos re-
cursos. A Xunta non sabe como
conciliar os dous extremos e dá-
lle a razón aos armadores no seu
pesimismo. Este é a primeira vez
que falta o seu voto de anteriores
ocasións, sobre a confianza na
boa evolución das campañas.♦
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En Ourense abriuse nas últimas
semanas un serio debate sobre o
futuro da Praza do San Martiño e
o que ela supón para a posta en
valor da Catedral. A súa fachada
occidental permanece asfixiada
entre edificacións innecesarias
que o grupo de goberno non está
disposto a eliminar. Precisamen-
te, cando está en proxecto o de-
rrubamento do edificio da Poli-
cía Local para darlle máis ampli-
tude á praza e máis vistosidade
ao principal monumento da cida-
de –agochado entre estreitas rúas
desde tempo inmemorial– come-
zan as obras de restauración dun
vello edificio en ruínas fronte á
fachada. Vivendas de luxo que
seica ocultan poderosos intereses
e que levan o equipo do alcalde
Manuel Cabezas a xustificar o

despropósito ao amparo do Pla-
no Especial de Reforma Interior
e mesmo da tradición histórica. 

En efecto, ninguén discute a
legalidade da medida –as leis
cámbianse–, malia representar un
duro golpe a unhas posibilidades
de recuperación do patrimonio
que non se repetirán probable-
mente en cen anos. Curiosamen-
te, o feito de que a Catedral leve

tantos séculos oculta entre inmo-
bles sérvelle agora de argumento
“histórico” ao PP para tolerar es-
te atentado urbanístico. A moder-
na escalinata que lle dá acceso á
fachada occidental –moi discuti-
da no seu tempo– é un feito que
lle ofrece agora a oportunidade á
cidade de gañar un valioso espa-
zo no casco histórico e ofrecer
unha perspectiva máis atractiva

do monumento. Algúns lembran
que o feito de que se constrúa no
perímetro dun monumento non é
en si mesmo un valor, como de-
mostrou hai moitos anos a cidade
de Lugo para converter a Mura-
lla, anos despois, en Patrimonio
da Humanidade. 

Curiosamente, foi un dos pri-
meiros proxectos de Manuel Ca-
bezas derrubar o Cemiterio de

San Francisco para dedicar o seu
espazo ao negocio do tixolo. Ti-
vo que ser o poeta ourensán José
Ángel Valente quen, nunha visita
á cidade, fixese un canto aos va-
lores do camposanto para que o
alcalde dese marcha atrás, su-
mándose á iniciativa dos ‘Ami-
gos do Cemiterio’, aos que ante-
riormente non fixera nin caso. 

Mentres, colectivos cidadáns e
expertos desenvolven unha cam-
paña pola conquista do sentido
común e a sensibilidade. Grupos
de opinión, como o recén consti-
tuído ‘Surco’, buscan o apoio de
personalidades da cultura que se
sumen a esta iniciativa. Sen es-
quecer que as obras do edificio es-
tán en marcha e que a meirande
parte dos pisos xa están vendidos.
A conta atrás xa comezou.♦

Especulación no Casco Histórico 
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

O goberno local prefire restaurar casas de dubidoso valor arquitectónico pe-
ro moito prezo urbanístico que aliviar o caos no que se encontra a Catedral.

Ourense

A Xunta non ten resposta para o cerco da UE á flota

A Comisión de Pesca proponlle á flota de arrastre
que traballe só quince días cada mes

A Comisión de Pesca supera a súa política de recortes contra o arrastre litoral: agora quere que amarren 15 días cada mes. A.N.T.



PERFECTO CONDE
O Pará, estado do norte bra-
sileiro, ten unha taxa de mor-
tes comparábel ás metrópoles
do suleste. A causa, a cobiza
que esperta na industria da
madeira o paraíso en de-
cadencia da selva amazónica.

O estado do Pará, o maior produ-
tor e exportador de madeira da
Amazonia brasileira, é responsá-
bel case dun terzo da deforestación
que está padecendo esta rexión de
América, verdadeiro pulmón da
humanidade. Segundo a investiga-
ción in situ que está a levar a cabo
a organización Greenpeace Brasil,
mediante unha expedición a bordo
do barco Arctic Sunrise, os madei-
ristas da zona son tamén responsá-
beis de todo tipo de abusos am-
bientais e de non respectar os de-
reitos humanos entre as poboa-
cións locais até o extremo de pro-
mover asasinatos e escravitude.

Despois de recoller testemu-
ñas entre as comunidades das ri-
beiras dos ríos Xingu e Tapajó,
falar coas autoridades da zona e
levar a cabo varias investiga-
cións científicas independentes,
Greenpeace presentou o 3 de de-
cembro no porto de Belem un
alarmante informe no que se
mostra que “a destrución da
Amazonia ameaza non só a flo-
resta ou as comunidades tradi-
cionais, que dependen dela para
sobrevivir, senón tamén a inte-
gridade da propia Constitución
brasileira e o futuro do país”.

Un equivocado modelo de de-
senvolmento abriulles as portas á
invasión e ocupación ilegal de te-
rras públicas, o uso da violencia e
a degradación sistemática dos re-
cursos naturais en nome dun pro-
greso que nunca chegou. “Aínda
que a destrución da floresta envol-
ve moito diñeiro –sinala o citado
informe– apenas beneficia unha
minoría, e o Pará segue tendo bai-
xísimos niveis de calidade de vida
e desenvolvemento social”.

A análise de Greenpeace
concéntrase en dúas das máis
agresivas fronteirras de extrac-
ción madeireira: a rexión de Por-
to de Moz, na marxe dereita do

río Xingu, e a Terra do Meio, un-
ha grande área de floresta relati-
vamente intacta entre os ríos
Xingu e Tapajós. As dúas están
separadas pola estrada Transa-
mazónica e por terras indíxenas.

A industra madeireira e a pe-
cuaria extensiva son actualmente
os motores que están detrás da
apropiación ilegal de terras. Ulti-
mamente, sectores do goberno
do Lula, comunidades locais e
organizacións non gobernamen-
tais están loitando por un mode-
lo alternativo de uso da terra, ba-
seado na posesión comunitaria e
no estabelecemento dunha rede
de áreas protexidas.

Durante a investigación de Gre-
enpeace quedou claro que non se
pode comprender illadamente o
sector madeireiro do Pará, que ha
ser encadrado no contexto máis
amplo de destrución forestal que
representa o proceso de invasión e
conquista de áreas remotas neste
inmenso territorio. Grupos econó-
micos que operan sen control do
goberno federal viñeron impoñen-
do nos últimos anos a súa lei da
mán de grandes proxectos oficiais
anteriores que pretenderon levar un
progreso mal entendido á rexión.
Tamaña situación levou ao Pará a
presentar o maior índice de asasina-
tos ligados ás disputas pola propie-
dade da terra. Entre 1985 e 2001,
case o 40 por cento das 1.237 mor-
tes violentas de traballadores rurais
ocorridas no Brasil aconteceron no
Pará, segundo a Comissão Pastoral
da Terra (CPT). No concello de São
Félix do Xingu, principal fronteira
da Terra do Meio, morreron 30 per-
soas este ano en conflitos relaciona-
dos coa terra e coa caoba, a madei-
ra más preciada da zona.

Ademais da violencia, esta par-
te da realidade amazónica está mar-
cada polo desprezo dos dereitos hu-
manos. Entre 1995 e 2001, o 49 por
cento dos casos de escravitude re-
xistrados no Brasil ocorreron en
criadeiros de gando e o 25 por cen-
to estiveron relacionados cos traba-
llos de deforestación. A CPT consi-
dera que hai máis de 25.000 perso-
as en réxime de escravitude ou se-
miescravitude en 167 “fazendas”
entre o sur e o suroeste do Pará. En

2001, a citada comisión identificou
45 casos que afectaban a 2.416 tra-
balladores, pero estes números au-
mentaron a 147 casos e 5.559 tra-
balladores en 2002.

Segundo Paulo Adário, coorde-
nador da campaña Amazonia de
Greenpeace, “referirse ao Pará en
termos típicos de guerra non é unha
esaxeración. Hai unha guerra oscu-
ra que está en curso na floresta, un-

ha disputa pola terra, polos recursos
forestais e polo lucro rápido a cal-
quera prezo. Se este conflito non se
para, o Brasil continuará perdendo
centos de miles de quilómetros ca-
drados de floresta e, con ela, a opor-
tunidade dun futuro sostíbel”.

Despois de todo isto, Green-
peace tirou a conclusión de que
“o futuro da rexión está nun no-
vo modelo social e económico

do uso responsábel da floresta,
ademais do estabelecemento
dunha rede de áreas protexidas.
As empresas madeireiras verda-
deiramente comprometidas con
actividades legais, sustentábeis e
certificadas teñen sitio neste fu-
turo, pero o principal esforzo de-
be concentrase en levar o poder
do Estado e da xustiza social e
ambiental á Amazonia”.♦
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Campaña no Brasil a prol da conservación da maior selva do mundo

A industria da madeira,
responsábel da escravitude na Amazonia

RELATOS HISTÓRICOS

A NOSA TERRA

Memorial

do infortunio

A muller

mariña

A canción

de Sálvora

Francisco Castro X.L. M. Pereiro A. Riveiro Coello

A morte, por veces, é tan absurda como inxusta
porque se leva con ela a voz e a vida de persoas cu-
xo ideário é a liberdade, a xustiza, a paz, a recupe-
ración da memória en tempos tan mediocres e ba-
leiros: Xela Arias e Dulce Chacón en dias recentes
son boa proba deste aserto. Dulce foi a voz que, coa
palabra, rompeu o siléncio das mulleres. A sua poe-
sia, os seus escritos, a sua vida e mesmo o seu com-
promiso foron un exemplo de luz, paz, alegria que
emanaba cecais do seu próprio nome: Dulce, femi-
nino e garimoso. Unha das suas derradeiras novelas
“La voz dormida”, cuxa lectura recomendo nestes
dias de asueto que se aproximan a todas as persoas
de corazón que ainda acreditan na humanidade, é
desde o retrato da capa até a derradeira liña unha ho-
menaxe e recoñecimento á memória das mulleres
que tamén coa sua vida defenderon a lexitimidade

do governo de 1931 e de 1936: Horténsia, Elvira,
Pepa, Tomasa e tantas outras, perdedoras –que nun-
ca vencidas– recuperan a voz para falar de si mes-
mas, con raiba, con corazón, con traballo, con es-
forzo e cariño e, mesmo por veces, con ódio pero
sempre coa dignidade que da o convencimento de
saber-se contribuindo á humanidade que defende o
traballo, a xustiza e a liberdade, mais tamén están no
libro as represoras, as vengativas, as torturadoras, as
mulleres que no 36 fixeron da represión e da sub-
misión ao réxime ilexítimo a sua razón de ser.

Grácias, Dulce, por facer visíbeis a aquelas
que son fonte de vida, exemplo de loita, orgullo
da humanidade: as mulleres, recuperando-lles a
voz que sempre tiveron e que só alguns conside-
ran merecente de siléncio. Cecais estás xa, Dulce,
rindo-te a gargalladas con elas.♦

Dulce Chacón: A luz da palabra
ENCARNA OTERO



“A acampada comezou o 30 de
xullo, cando presentaron dous in-
terventores do xulgado de Viveiro,
cambiaron pechaduras e clausura-
ron a empresa”, explica Xosé Ma-
nuel Pousada, un dos trinta traba-
lladores desta compañía, unha em-
presa que levaba máis de medio
século de actividade na Mariña.

O conflito iniciárase antes.
En anos pasados
a empresa vivira
situacións de cri-
se e os traballa-
dores sospeitaban
que a rede de em-
presas tecida
arredor de Indus-
trias Pardiñas
coincide coa súa
descap i t a l i z a -
ción, sobre todo
porque, agás unha delas, as cinco
restantes na práctica carecían de
traballadores. Estas empresas,
entre as que figuraba Distribu-
cións Caldouceiro, S.L., alugá-
banlle ou subministrábanlle a In-
dustrias Pardiñas materiais, ins-
talacións e servizos a prezos que
os traballadores consideraban
superiores aos do mercado. Nes-
te sentido, despois dunha deman-
da de dous traballadores, unha
sentencia da maxistratura de tra-
ballo de Lugo consideraba que a
responsabilidade patrimonial so-
brepasa a Industrias Pardiñas.

“O once de xullo xa fixéramos
unha manifestación porque a acti-
vidade estaba paralizada”, explica
Xosé Manuel. A crise precipitára-
se, deixaran de mercar materias
primas como carbón e mesmo
cortóuselles a luz. “Posteriormen-
te soubemos que o dezaseis de xu-
ño presentaran un expediente de
quebra que foi rexeitado, aínda

que logo chegou a intervención
xudicial”, engade Xosé Manuel.

Durante todo o mes de xullo,
os empregados de Industrias
Pardiñas, asistiron ao seu traba-
llo, pero non continuaron coa fa-
bricación de ladrillos por falta de
materias primas. “Estabamos na
factoría, pero non había nada que
facer”, relata Xosé Manuel.

Desde que o
30 de xullo o xul-
gado de Viveiro
interveu Indus-
trias Pardiñas, os
t r a b a l l a d o r e s
trasladáronse ao
exterior da facto-
ría en Fazouro e
comezaron unha
acampada que xa
se prolonga cinco

meses. “Montamos un galpón de
chapa de plástico e trouxemos
tendas de campaña –conta Xosé
Manuel–; durante o día estamos
aquí, os que viven perto van a
casa a xantar e o resto quedámo-
nos aquí. Durante as noites, face-
mos quendas de tres persoas.
Agora que chegou o frío temos
que abrigarnos”.

Os veciños axudan aos traba-
lladores de Industrias Pardiñas. A
Panadería Bahía lévalles o pan de
balde todos os días e moitas per-
soas regálanlles empanadas. “Até
viñeron os da central das Pontes e
as nosas familias axúdannos, hai
quen ten hipotecas, fillos que
manter...”, di este traballador.

Hoxe quedan dezaoito traba-
lladores participando na acampa-
da. Dos trinta empregados de In-
dustrias Pardiñas, cinco marcha-
ron para outros traballos durante
os primeiros compases da crise,
catro eran da confianza da direc-

ción e dous conseguiron senten-
cias favorábeis en maxistratura
de traballo de Lugo, aínda que a
xerencia da empresa presentou
un recurso no Tribunal Superior.

“Nós presentamos varias de-
mandas na maxistratura pero o ca-
so foi atrasándose até o dez de no-
vembro”, explica Xosé Manuel
Pousada. Reclámanlle á empresa
cinco salarios, dúas pagas extraor-
dinarias, dúas pagas de benefi-
cios, ademais distintas cantidades
establecidas por dúas sentencias
xudiciais en concepto de vaca-
cións e atrasos. En total, uns no-
vecentos euros por cabeza. “Ade-
mais queremos as indemnizacións
correspondentes por despedimen-
to, xa que o que máis leva na em-
presa entrou hai 32 anos e o que
menos seis anos”, di Xosé Ma-
nuel, que indica que os cartos po-
den pagarse “através do material
que queda en Industrias Pardiñas,
algunha propiedade que ten e o
Fondo de Garantía Salarial”.

Porén, a correspondente de-
manda presentada na maxistratu-
ra de Lugo rexeitouse o cinco de
decembro porque a avogada dos
traballadores presentouna fora de
prazo. Agora este colectivo está a
estudar novas estratexias e mes-
mo formúlase a posibilidade de
cambiar de representante legal.

Familiares de Fraga

Industrias Pardiñas é unha em-
presa familiar de máis de cin-
cuenta anos de antigüidade na
que a maioría do capital estaba
na actualidade nas mans de
Óscar Pardiñas Doval, que ac-
tuaba de xerente da compañía e
que está casado cunha sobriña de
Manuel Fraga.

Aínda así, entre os propietarios
de Industrias Pardiñas non hai
unidade de criterio e dous mem-
bros do Consello de Administra-
ción presentaron demandas por
presunta falsidade de documento e
por suposta malversación.♦

O pacto fiscal
con Catalunya

MANUEL CAO

Os primeiros sinais de ERC arredor dos pactos de goberno para a
Generalitat non deixaban lugar a dúbidas sobre cal é o obxectivo
principal. Nunha entrevista ao diario El Mundo, Josep Lluís Ca-
rod Rovira sinalaba: “Lingua e patria temos algúns. Pero peto te-
mos todos e cada ano vánsenos dous billóns de pesetas que non
volven”. No imaxinario colectivo mediático español, os cataláns
aparecen como rañicas e esquilmadores dun Estado do que se be-
neficiarían dun xeito intolerable. Plantarlles cara aos nacionalis-
mos vasco e catalán sería un obxectivo lexítimo por razóns polí-
ticas pero, sobre todo, económicas pois son os máis ricos e ade-
mais non queren compartir cos demais unha riqueza que, en boa
medida, considérase que corresponde aos moitos emigrantes ex-
tremeños, andaluces, galegos ou casteláns. Este discurso sérvelle
a José Luis Rodriguez Ibarra ou a José Bono para arrasar nas elec-
cións das súas respectivas rexións e vale para negarlles ás comu-
nidades autónomas históricas un maior nivel de autonomía que,
en calquera caso, as outras autonomías non desexan para sí. É le-
xítimo que no debate político se utilicen os argumentos que se
queiran pois, ao final, cada un trata de defender o seu da maneira
que mellor pode. O cambio de discurso instaurado por Carod de-
beu deixar descolocados a moitos que descubrirían, de súpeto,
que agora si que era certo, que os cataláns eran uns coreños que
só querían diñeiro pero, iso si, o que eles xeraban.

Unha primeira derivación das eleccións do 16-N foi a crea-
ción dun colectivo contra o déficit fiscal (www.desequilibri.org)
liderado por membros significativos da sociedade civil catalá que
denuncia as graves consecuencias que para o seu crecemento ten
a exacción sistemática de recursos por parte da Administración
Central, impedindo a posta en marcha de infraestruturas moi ne-
cesarias para a competitividade e integración das actividades eco-
nómicas no marco europeo e global. Con seguridade, esta per-
cepción é compartida pola inmensa maioría duns empresarios que
deberon observar con asombro as visitas de Mariano Raxoi e Jo-
sé Mª Aznar, só preocupados por marxinar a ERC do novo Go-
vern. Non é difícil captar unha canseira entre os grupos sociais ca-
taláns respecto dunhas políticas centralizadoras fóra de lugar e
tempo que penalizan directamente o progreso e benestar desa so-
ciedade. Previsibelmente, os grupos políticos cataláns tratarán de
acadar un acordo que permita resolver a eiva fundamental do Es-
tatuto de Sau: o financiamento. A inserción de Catalunya no sis-
tema xeral de financiamento encadea a dinámica social e política
das 15 autonomías situando nunha posición de febleza o Princi-
pado. Saír dese sistema para acadar un pacto fiscal bilateral co Es-
tado semella a opción máis lóxica para unha sociedade que sem-
pre terá dificultades para ser entendida e valorada como comuni-
dade diferenciada polo conxunto da sociedade española. Pénsese
que en España valórase máis saber só un idioma, o español, e con-
sidérase sospeitoso, negativo ou perigoso demostrar coñecemen-
to ou ser capaz de usar o catalán, o euskera ou o galego.

As posibilidades reais do pacto fiscal son elevadas tendo en
conta que 120 dos 135 deputados apoian un novo Estatuto e un
novo modelo de financiamento. Os principais problemas poden
vir do PSC-PSOE e, en particular, da ponla guerrista partidaria
dunha frente común co PP contra os nacionalismos periféricos.
No acordo de Goberno con Pasqual Maragall este punto será o
decisivo e espérase unha reacción furibunda por parte da rede
mediática estatal que podería afectarlle ao propio liderato de
José Luis Rodríguez Zapatero acosado por Bono e Ibarra. A
consolidación de Maragall na Generalitat dota de iniciativa po-
lítica ao PSOE mais é unha incógnita a capacidade de transfor-
mación dese novo poder e desas novas políticas públicas en
discursos e propostas atractivas para o electorado español.♦

‘Os grupos políticos cataláns tratarán
de acadar un acordo que permita
resolver a eiva fundamental do

Estatuto: o financiamento”
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Os traballadores de Industrias Pardiñas de Foz,
permanecen acampados diante da empresa

Cinco meses sen cobrar
H. VIXANDE

Comezaron reclamando que non pechase a súa empresa e ago-
ra só esixen que lles paguen os cartos adebedados: cinco sala-
rios, dúas pagas extra, dúas de beneficios máis débedas reco-
ñecidas xudicialmente. Unhas demandas que os traballadores
de Industrias Pardiñas formulan acampados diante da empresa.

As mobilizacións nestes meses foron constantes.                                                                                                MARTÍN GARCÍA

Josep Lluís Carod Rovira celebrando o resultado das ecleccións.

Os veciños
axúdanos.
A panadería Bahía
lévalles o pan de
balde todos os días.



Antigamente os sindicatos de-
fendían a traballadores que
desempeñaban as súas fun-
cións en grandes empresas.
Hoxe esas empresas subcon-
tratan e divídense e a labor dos
sindicatos semella máis diluí-
da. A quen representan?

Os sindicatos son as organiza-
cións máis plurais e masivas que
temos hoxe. Non hai ningunha ou-
tra organización en Galiza que te-
ña 45.000 afiliados. Estamos pre-
sentes naqueles centros de traballo
onde a realidade é máis ou menos
estábel ou precaria. O que ocorre é
que é certo que en todas partes o
mundo laboral estase fragmentan-
do. As grandes empresas que co-
ñecemos, aquelas que concentra-
ban a miles de traballadores, divi-

diron e terceirizaron o seu proceso
produtivo. O que buscan é ir aba-
ratando custes a medida que se
descende en cada banzo. Hoxe a
maioría das medianas empresas
completan o proceso produtivo
dunhas poucas grandes empresas e
a súa vez tamén terceirizan as súas
actividades a empresas máis dimi-
nutas. As relacións de traballo ex-
perimentan tamén esa mesma se-
cuencia de deterioro porque non se
aplican os convenios. Por iso os
sindicatos teñen que loitar por
ocupar eses espacios de precariza-
ción. A CIG xa empezou a traba-
llar por ter presencia entre os co-
lectivos máis precarizados, como
son as mulleres e a xente nova. Por
outro lado, o termo representar
penso que non é moi correcto pos-

to que fai referencia a decidir por
un. E os sindicatos non están para
decidir por ninguén, senón para
permitir a colaboración e a partici-
pación da xente.

A que lle chaman precari-
zación os sindicatos?

Moitas veces confúndense os
termos interesadamente pero
convén precisalos. Precarios non
son só os traballadores even-
tuais. Nós entendemos que son
aqueles aos que non lle son reco-
ñecidos os seus dereitos. Por
exemplo, aqueles que non co-
bran o salario que lle correspon-
de por convenio, os que non go-
zan de todas as vacacións ou os
que fan máis horas das debidas e
non as cobran. Neste sentido, ho-
xendía podemos dicir que exis-

ten moitos planteis precarizados. 
Que poden facer os sindica-

tos ante esta tendencia?
Esta tendencia é máis común

en empresas pequenas. Aínda así,
o 80% teñen representación sin-
dical. O que ocorre é que o feito
de tela non garante a mellora nas
condicións de traballo. A CIG in-
tenta crecer neste eido para poder
ter máis poder de acción.

Hoxe moitas empresas fan-
lle contratos mercantís aos seus
empregados. Cambiou tamén o
concepto de traballador?

É unha estratexia que abarata
custes e permite que o empresario
poida rescindir o contrato cando
lle pareza. Ademais, en moitos
casos pídenlle a estes autónomos
que ademais da forza de traballo
inclúan tamén o material, como
unha furgoneta. Aínda así non é
unha modalidade masiva e non
afecta a todos os sectores. 

Defenden os sindicatos os
intereses deses autónomos?

Non. Penso que é algo que
debemos de empezar a conside-
rar porque hoxendía non está
prevista esta modalidade na le-
xislación das centrais sindicais. 

Seguen sendo operativos os
métodos usados polos sindica-
tos para solventar os conflitos?

Hai que admitir que o avance
do neoliberalismo está dividindo
a clase traballadora. De todos os
xeitos, nos sectores onde existe
máis unidade sindical seguen sen-
do útiles as folgas en situacións
de conflito. Atribuiríalle unha
parte da responsabilidade da me-
nor eficacia dos sindicatos no Es-
tado a como se organizan as cou-
sas en Madrid. As dúas grandes
centrais estatais prefiren pactar en
Madrid co Goberno. Impiden que
os problemas se poidan solventar
como antes, que era por sectores
ou por zonas. Por exemplo, o
80% da industria conserveira
opera en Galiza pero o convenio
asínase en Madrid. Optan por asi-
nar os convenios fóra do ámbito
da empresa e do sector e impiden
calquera posibilidade de contesta-
ción. Pero de todos os xeitos, a
clase traballadora non perdeu po-
der para afrontar este tipo de con-
flitos. Até hai pouco tempo esti-
vemos con folgas moi duras na
provincia de Pontevedra en pro-
testa pola mellora do convenio do
metal, do transporte, do comercio
e da alimentación. Foron confli-
tos que superaron os 30 días nuns
casos e os seis meses noutros.

Os sindicatos gañaron sona
de ser organismos pechados,
opacos e excesivamente buro-
cratizados.

Diría que os sindicatos son or-
ganizacións menos burocratiza-
das que os partidos políticos. A
diferencia dos partidos, nós esta-
mos na realidade. Os representan-
tes sindicais pertencen ás empre-
sas e polo tanto están a cotío cam-
biando impresións sobre o mundo
do traballo. Aquí entran todos os
días miles de persoas para que
lles arranxemos os seus proble-
mas. Dende esa perspectiva é im-
posíbel estar excesivamente buro-
cratizados porque te están deman-
dando respostas a diario. Quizais
o problema é que as respostas non
son sempre axeitadas ou suficien-
tes. En parte porque estamos cada
vez máis en desventaxa con res-
peto ás imposicións do capital.
De todos os xeitos recoñezo que
sen ter unha estrutura burocrati-

zada, os sindicatos si que teñen
que variala. Temos que reorgani-
zarnos para dar respostas máis
instantáneas ao que ocorre. Iso
significa que hai que darlle máis
posibilidades de participación á
xente. Non serve modificar un
convenio se nesta modificación
non se lle deixa participar aos tra-
balladores interesados. 

Comenta que a situación
dos traballadores é peor e sen
embargo cada vez cómpranse
máis coches, máis casas e máis
de todo. A sensación de preca-
riedade está na xente?

Está. A capacidade adquisiti-
va é moito menor agora que antes
e as condicións laborais experi-
mentaron un deterioro incontes-
tábel. A realidade social mudou.
O capitalismo crea cada vez máis
bolsas de exclusión en máis luga-
res do mundo. De feito hoxe dá-
se algo que non ocorreu nunca
antes na historia: a seguinte xera-
ción vai herdar por primeira vez
menos dereitos sociais que a an-
terior. Pero o sistema adapta os
seus propios medios a estas con-
dicións. A parte financeira é fun-
damental neste sentido. As fami-
lias endebédanse a 40 anos, com-
pran todo a prazos e abarátase o
prezo do diñeiro a límites impen-
sábeis noutras épocas. Por iso a
clase traballadora xoga hoxe un
papel máis crucial que nunca,
porque está sendo duramente ata-
cada e está menos representada.

Pero a clase traballadora, que
é maioritaria, vota tamén á derei-
ta. Non é unha contradición?

A clase traballadora pode ser
consciente de que a dereita ataca
máis virulentamente os seus derei-
tos. Pero por outro lado non é ca-
paz de ver con solvencia a ningun-
ha forza que sexa capaz de trans-
mitirlle que defende os seus intere-
ses por diante de todo. Nas axen-
das dos partidos políticos os pro-
blemas laborais non ocupan luga-
res destacados dos programas dos
partidos de esquerdas e, en moitos
casos, nin sequera aparecen. Axen-
te contesta en proporción ao que se
lle propón. Por outro lado habería
que estudiar o proceso electoral,
que está contaminado. A dereita
conta con máis medios e ademais
opera dende o poder. Por outro la-
do, os partidos semellan estar máis
preocupados por buscar confronta-
ción nos aspectos puramente insti-
tucionais e non tanto nas ideas. Por
último, penso que cada vez o dis-
curso da esquerda é máis posibilis-
ta e está máis sometido. Por iso a
xente ten a sensación de que todos
os partidos son iguais. Aínda así
considero que a clase traballadora
é a máis ideoloxizada e como mos-
tra temos as dúas últimas Folgas
Xerais convocadas en Galiza.

Cal debe ser a relación dos
sindicatos cos partidos?

O nexo debería ser exclusiva-
mente ideolóxico. Hoxe hai me-
nos vinculación que noutros mo-
mentos da historia entre sindica-
tos e partidos. O papel das cen-
trais sindicais debe ser asumir
propostas políticas e condicionar
as decisións. Os partidos teñen
que demostrar a afinidade ideo-
lóxica cos traballadores. Este se-
ría un dos deméritos que lle atri-
buiría ao propio nacionalismo
político en Galiza, a falta de sen-
sibilidade coa clase traballadora.
Debe ter presente que a realidade
social non é exclusivamente a re-
alidade institucional.♦

Nº 1.108 ● Do 11 ao 17 de decembro de 2003 ● Ano XXVI

Antolín Alcántara
‘Por primeira vez, as xeracións vindeiras

herdarán menos dereitos sociais’
RUBÉN VALVERDE

É o secretario confederal de negociación colectiva da CIG. Antolín Alcántara pide unha
maior achegamento dos sindicatos á sociedade e avoga por unha maior horizontalidade na
súa estrutura. Nesta entrevista fala dos retos dos sindicalismo e de como se poden adaptar
a un sistema cada vez máis globalizado e a unhas empresas cada vez máis fragmentadas.

PACO VILABARROS



A.N.T.
O recoñecemento por parte do
imperturbábel presidente Jo-
sé María Aznar de que a
Constitución española precisa
de cambios, aínda que secun-
darios, confirma que, 25 anos
logo da súa aprobación, a Car-
ta Magna debe ser reformada.

Aznar foi o último en facelo, pero
finalmente non puido negarse por
máis tempo a unha revisión cons-
titucional que viñan reclamando
desde meses atrás, ou anos nal-
gúns casos, todas as forzas políti-
cas e mesmo membros cualifica-
dos do seu propio partido como
Manuel Fraga, un dos relatores
do texto hai agora 25 anos. Zapa-
tero aproveitou para comentar
que “a dereita, coma sempre, che-
ga tarde a todo. Chegou tarde á
Constitución, chegou tarde ao es-
tado das autonomías e agora vol-
ve chegar tarde á reforma”. Con
todo o PSOE, a nivel estatal, so
mostrou até agora o seu apoio a
unha reforma que derogue a lei
sálica que na actualidade impíde-
lle a unha muller converterse en
monarca. Ben diferente é a refor-
ma que solicitan, por exemplo, os
socialistas cataláns.

Unha vez postos de acordo en
que debe ser reformada, as dis-
crepancias son xa notorias á hora
de decidir os temas nos que sería
modificada e en que sentido. Az-
nar considera que só, como se di-
xo, en aspectos secundarios e sen
apuros, porque “non é algo que
nos queime nas mans”. Os na-
cionalistas reclaman modifica-
cións importantes, en temas nos
que a correlación de forzas en
1978 e a presión militar daquelas,
non permitiu avanzar máis. O
PSOE non ten aínda posturas cla-
ras sobre o tema. A respecto do
estado das autonomías e, malia a
“unificadora” reunión de Santi-
llana, segue habendo no partido
sensibilidades distintas, por non
dicir confrontadas. Lembremos a
recente declaración de Odón
Elorza, alcalde de Donostia, afir-
mando que nin pola cabeza se lle
pasaba acudir á manifestación
convocada por Basta ya contra o
plano Ibarretxe, mentres que ou-
tros líderes do seu partido enca-
bezarán a marcha.

Non cabe dúbida, en calquera
caso, que o tema central da axen-
da da reforma, é o da reformula-
ción nacional do Estado. A anun-
ciada modificación dos Estatu-
tos, solicitada até polo presiden-
te de Andalucia, Manuel Chaves,
obrigaría a unha revisión da car-
ta magna que facilitase nalgún
caso o encaixe. Entre a postura
do lehendakari vasco e o catas-
trofismo que anuncian ben de lí-
deres de opinión madrileños
existe hoxe por hoxe unha dis-
tancia insalvábel.

O Rei máis centrado que Aznar

O maís salientábel da celebra-

ción deste 25º aniversario veu
dado polo Rei, quen pediu pru-
dencia e consenso e falou a prol
dunha constitución que acolla a
todos e da que ninguén pode
excluírse. As súas palabras fo-
ron entendidas pola oposición
como un correctivo a Aznar.

Desde Zapatero aos nacionalis-
tas, todos eles viñan criticando
o uso partidista da carta magna
que realizan os populares desde
a consecución da última maio-
ría absoluta. 

Xavier Trias, de CiU, que
apoia unha reforma do estatuto

catalán, cualificou o discurso
real de “francamente positivo”
e Iñaki Anasagasti, do Partido
Nacionalista Vasco, valorouno
como “importante”. Zapatero,
pola súa parte, non dubidou en
alcumalo de “magnífico”. Pui-
do ser esa, entre outras, unha

das razóns de que Aznar saíse
pouco despois aceptando unha
reforma limitada do texto apro-
bado en 1978. Sabido é que as
relacións entre o xefe do Exe-
cutivo e o xefe do Estado foron
sempre manifestamente mello-
rábeis.♦

N
º 

1.
10

8 
●

D
o 

11
 a

o 
17

 d
e 

de
ce

m
br

o 
de

 2
00

3 
●

A
no

 X
X

V
I

Aznar recoñece a necesidade de cambios, aínda que ‘secundarios’

A reforma da Constitución
entra definitivamente na axenda política

O BNG, por boca do seu porta-
voz nacional, Anxo Quintana,
apresentou un manifesto co ga-
llo do 25 aniversario do texto
constitucional. Quintana de-
fendeu a reforma da Carta Mag-
na e do Estatuto de Autonomía
para “medrar e mellorar ao
compás dos tempos e da vonta-
de das galegas e galegos”.

Quintana afirmou que “a
frivolidade dos partidos esta-

tais, o seu partidismo e a súa
inútil rivalidade por tenderse
miserábeis emboscadas eleito-
rais a curto prazo, a toda costa
e a calquer prezo, poden hoxe
máis que o compromiso co
mantemento e o afortalamento
do consenso colectivo que ga-
ranten o progreso, a conviven-
cia e o benestar”.

Na opinión do portavoz na-
cionalista, ese “constituciona-

lismo electoralista” constitúe
hoxe a “ameaza máis seria” pa-
ra o “desenvolvemento leal e
responsábel” dun proxecto de
“Estado plurinacional, social e
democrático”.

“Non seremos nós —engadiu
Quintana— os que malgastemos
este día para, en nome da Consti-
tución, excluír a alguén, demoni-
zar a alguén ou desacreditar a al-
guén. Pero si seremos nós quen

digamos hoxe o que temos apren-
dido neste tempo: Galiza non vai
ficar novamente atrás”.

O compromiso do nacionalis-
mo galego centrarase, na súa opi-
nión, en conseguir que “a nosa
nación” teña “voz, voto e peso
propios na política estatal”, de
maneira que fique garantido que
“o novo deseño constitucional te-
ña en conta os nosos intereses e
os nosos desexos”.♦

O BNG crítica o ‘electoralismo constitucionalista’

Manuel Fraga Iribarne (AP) e Santiago Carrillo (PCE) en 1978.

Fronte aos sacralizadores da Carta Magna e
os dedicados a agoirar catástrofes sobre a
ruptura de España, hai dous argumentos de
peso que non foron utilizados apenas estes
días de celebración. O primeiro é lembrar
que se o terrorismo é hoxe un condicionan-
te, por exemplo, para falar de calquera re-
forma no País Vasco, tamén é ben certo que
o debate constitucional viuse limitado en

1978 polas presións e os tabús dun poder
militar, gardador dos valores do anterior ré-
xime. Ameaza nada virtual que se plasmaría
dous anos e medio despois en forma dun in-
tento de golpe de Estado. Ninguén podería
afirmar que aquel era o mellor ambiente de-
mocrático posíbel.

Doutra parte está a razón do tempo
transcorrido e os cambios habidos tanto no

Estado español coma no resto do mundo,
entre eles a entrada e consolidación da
Unión Europea. As persoas que teñen hoxe
menos de corenta anos, é dicir unha parte
notábel da poboación, non tiveron a oportu-
nidade de votar o texto de 1978. Non é ad-
misíbel que teñan que aceptar indefinida-
mente unha lei superior en base á vontade
dos seus pais ou avós.♦

O ruído de sabres do 78 e a mocidade do 2003
M.V.



A.N.T.
O veterano Pasqual Maragall
vai acadar por fin a presiden-
cia da Generalitat, aínda que
con menos votos dos que el
quixera para compoñer unha
maioría sólida e moi presiona-
do polos nacionalistas de ERC.

Os socialistas, despois de 23 anos
de goberno pujolista e aprovei-
tando a xubilación voluntaria do
líder, contaban
con lograr unha
maioría cómoda
para gobernar. Pe-
ro os votos que
previsibelmente ía
perder CiU foron
parar a outro par-
tido nacionalista
que dobrou contra
prognóstico o seu
número de votos.
Maragall viuse
obrigado así a
asumir a cualificación, xa habi-
tual no PSOE, de “derrota doce”
durante a noite electoral, para
despois ter que someterse a unha
dura negociación dirixida por
Carod Rovira. 

Coa elección de Maragall co-
mo president, o PSOE salva a ca-
ra a nivel estatal, despois do es-
cándalo de Madrid. A condena á
oposición en Cataluña e a previ-
síbel retirada de Maragall tería
un efecto fatídico sobre as elec-
cións xerais de marzo.

A estratexia socialista é ago-
ra aguantar até as xerais, procu-
rando que ERC non faga nada
“escandaloso” e despois impoñer
a súa propia liña, contando con
que unha vez probado o poder,
Esquerra trague máis do que tra-
gou durante a negociación destes
días. Ese é, cando menos, o pun-
to de vista do sector que lideran
Bono e Ibarra. Saben que alpori-
zar agora os ánimos con críticas
ao catalanismo ou á anunciada
reforma do estatuto, dividiría o
partido en fase preelectoral.

Pero tamén é certo, desde o
punto de vista do PSOE catalán,
que a consecución da presiden-
cia vai unificar previsibelmente
o partido, até agora dividido en-

tre os catalanistas guapos de Ma-
ragall e os socialistas, máis esta-
talistas e mellor conectados con
Madrid, de Montilla, que teñen a
súa principal bolsa electoral no
cinto industrial de Barcelona. Os
analistas coinciden en crer que o
órgano fai a función e que o gru-
po dos capitáns que lidera Mon-
tilla será capaz de catalanizarse
de contado, unha vez que pasen a
ocupar os cadeiróns da Generali-

tat, como xa su-
cedera con an-
terioridade na
Deputación de
Barcelona. As di-
ferenzas entre
eles e o grupo
máis catalanista
de Maragall de-
saparecerían ou
veríanse moi re-
ducidas, o que lle
proporcionaría
ao PSC máis ca-

pacidade de presión en Madrid
ante os seus irmáns do PSOE.

ERC pola limpeza
da administración

Desde o punto de vista de ERC,
parece que a decisión de optar
polos socialistas e non por CiU á
hora de pactar veu dada polo seu
obxectivo prioritario de darlle
unha viradeira á administración
autonómica, cuxa situación xul-
gaban moi viciada logo de 23
anos de goberno. Os dirixentes
de ERC consideran que CiU
confundía o partido coa adminis-
tración e que exercían un poder
patrimonializador. O certo é que
máis de mil altos cargos da ad-

ministración actual, de libre de-
signación, terán que procurar ou-
tro acomodo, o que está a provo-
car un difícil problema en CiU.

ERC pensa que, sen este
cambio profundo na administra-
ción, nunca se romperían os me-
canismos clientelares do partido
nacionalista maioritario e que
polo tanto Esquerra non podería
medrar como forza política.

CiU anunciou, pola súa parte,
unha oposición “dura, aínda que
sen desquites”. As últimas decla-

racións dos seus dirixentes inci-
den nas críticas a ERC por “fa-
cerlles perder o tempo e traizoa-
los durante as negociacións, can-
do xa tiñan todo pactado co
PSC”. Parece que Mas e Duran
van optar por dirixirse sempre a
Maragall e nunca ao seu segun-
do, Carod, como modo de enfati-
zar que a Generalitat pasou a
mans dun partido de Madrid e
ademais por culpa de ERC. Nin-
gunear ou ignorar no posíbel a
Esquerra pode ser o obxectivo

dos converxentes. En todo caso
parece claro que ambos levarán a
cabo, desde agora, unha dura pe-
lexa polo espazo electoral na-
cionalista.

A respecto das alianzas con
Madrid, Duran i Lleida anun-
ciou, ao peche desta edición, que
a política de CiU será dun “na-
cionalismo independente” e que
non lle dará o seu voto nin a Ra-
xoi, nin a Zapatero. O certo é que
poden facelo, dado que xa non
están atados polo poder.♦
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A manifestación convocada por
Basta Ya para o vindeiro sábado
en Donostia é unha desas novas
que non sucedeu aínda, pero que
xa sabemos como vai ser. O lema
vai ser “Con violencia non é
plan, senón chantaxe. Constitu-
ción e Estatuto”. Basta Ya enos
presentada seguido, desde a
maioría de medios como a plata-
forma da resistencia cívica e de-
mocrática en Euskadi. Basta Ya
ten, ademais, outros intereses.

Basta Ya non naceu como un
colectivo de resistencia á ETA
ou como un grupo pacifista. O
grupo pacifista xa existía, é
Gesto por la Paz, hoxe fagocita-
do polos mesmos que hai anos
puñan o lazo azul que o mesmo
Gesto ideou. En Basta Ya parti-
cipan Fernando Savater, que hai
anos escribía no Egin a prol da

autodeterminación e Rosa Díez,
parlamentaria socialista, que foi
no seu día Conselleira de Turis-
mo do Goberno vasco cando o
tripartito PNV-PSE-EA gober-
naba. Ela inventou o famoso le-
ma “País Vasco: ven e cóntao.
Hoxe odia o nacionalismo.
Francisco Llera é un profesor da
Universidade do País Vasco que

dirixe o Euskobarómetro. Llera
é o ideólogo da teoría de que
Euskadi está dividida “ao 50%
entre nacionalistas e non na-
cionalistas”, un mito sociolóxi-
co que non se axusta á percep-
ción social. 

Podería seguir. Son os mes-
mos que empezaron, nin un máis
se apuntou nestes anos. Basta Ya

quere botar o nacionalismo do
poder baixo a escusa da ETA.
Este cometido lexítimo faise re-
probábel por utilizar xeitos ma-
ximalistas que acaban demoni-
zando unha ideoloxía. 

Un dos colectivos que apoian
a manifestación, que se fan cha-
mar Conciencia Cívica Catala-
na, ofrece viaxe en autobús des-

de Barcelona máis hotel de catro
estrelas, por 24 euros; 12 euros,
no caso de que o potencial mani-
festante sexa xubilado, parado
ou estudante (consultar na páxi-
na web de Basta Ya). Unha boa
oferta para que os vascos de Bar-
celona pasen unha fin de semana
ao arrecendo da Concha, como
dixo Iñaki Anasagasti.

Virán Mariano Raxoi e José
Luis Rodríguez Zapatero. Raxoi
era dos que facía chanzas cando
o PSOE se manifestou co Nunca
Máis e o Non á Guerra. Dicía
que eran tardes de pancarta e bo-
cadillo, dicía que a representati-
vidade democrática non a dá a
rúa, senón as urnas. O domingo
el vai sair á rúa, e logo, hotel de
catro (ou cinco?) estrelas. O al-
calde de Donostia, Odón Elorza,
do PSE, non pensa ir.♦

Elorza non estará
na manifestación de Basta Ya

DANI ÁLVAREZ

A Plataforma convoca a todos os españois que defendan a Constitución a ir a
Donostia, o sábado 13 de decembro, contra o lehendakari Juan José Ibarretxe.

Bilbao

ERC márcase como prioridade desmantelar a administración de CiU

Unha presidencia melancólica para Maragall

Un dos derrotados neste proce-
so de negociación foi Mariano
Raxoi. O líder popular pedira a
non participación de ERC nun
próximo goberno da Generali-
tat. Como non podía ser case
doutro modo, fracasou. De nada
lle valeron as apuradas viaxes a
Cataluña, as reunións con em-

presarios (que maiormente dis-
creparon da súa postura) e as
ameazas veladas e de ton catas-
trofista sobre a entrada de ERC
na Generalitat.

Desde o socialismo madrile-
ño e os seus portavoces mediá-
ticos, máis ou menos oficiais,
mostrouse satisfacción polo

“pacto de esquerdas”, ante a
ameaza maior que sería “o fron-
tismo nacionalista”. Parece que,
dun modo máis suave, segue
valendo aquela reflexión dunha
“España roja antes que rota”,
quizá porque hoxe os vermellos
non pasan de alaranxados.

Desde Galiza, o BNG, por

boca de Anxo Quintana e Fran-
cisco Rodríguez, manifestou a
súa preferencia por un acordo
entre nacionalistas que non se
produciu. Temen os galegos que
o PSOE acabe por levar o gato á
auga no pacto con ERC, por un-
ha parte, e que CiU pacte co PP
en Madrid, por outra.♦

Raxoi non conseguiu asustar

Pasqual Maragall é José Montilla, secretario xeral do PSC-PSOE.

Duran i Lleida
anuncia que CiU
‘non votará
nin a Raxoi,
nin a Zapatero’



M.V.
Esplendor do cinema documen-
tal? Non se sabe, aínda que o
certo é que, en todo o mundo, os
filmes baseados en imaxes reais,
descritores de conflitos tamén
reais, están a prodigarse e a en-
cher as salas de espectadores.

A revolución non será transmiti-
da por televisión triunfa nos ci-
nemas dos EE UU e vai camiño
de ser nominada aos oscars. De
non conseguilo, o seu éxito en
todo caso está xa demostrado. O
filme, de carácter documental,
narra o intento de golpe de esta-
do levado a cabo o 11 de abril do
pasado ano contra o presidente
venezuelano Hugo Chávez. 

A película foi realizada por un
equipo norteamericano, dirixido
polos cineastas Kim Bartley e
Donnacha O´Briain, que se encon-
traba no país desde meses antes do
intento de golpe e que tivo acceso
a unha información de primeira
man, cualificada de impresionante
pola crítica estadounidense. J. Ho-
berman, do Village Voice, escribiu
que “isto si é realmente facer cine,
unha fascinante butaca de primei-
ra fila para ver o que pudera ser o
golpe máis corto da historia”. 

A revolución non será trans-
mitida por televisión sinala no-
meadamente o papel interpreta-
do polos medios de comunica-
ción venezolanos contra o presi-
dente electo e en apoio dos gol-
pistas. Merle Bertrand, de Film
Threat afirmou sobre a obra que
“fai pensar no doado que é mani-
pular un país enteiro”.

Censura en Israel

A bastante distancia, en Israel,
tamén estes días, o Tribunal Su-

premo vén de prohibir a exhibi-
ción nas salas cinematográficas
do país do filme Yenín, Yenín que
trata a matanza levada a cabo po-
lo exército israelita no campo de
refuxiados do mesmo nome en
abril do 2002, curiosamente nas
mesmas datas nas que tiñan lu-

gar os sucesos de Venezuela. 
O documental relata o asedio

e ataque de Ienín que durou oito
días e que causou a morte de 60
palestinos e 23 israelitas, segun-
do fontes deste último país.

Mohamad Bakri, de 50 anos,
palestino residente en Israel, ac-

tor do Teatro Nacional de Tel
Aviv, é o director e produtor da
fita. Segundo as súas palabras, o
documental “trata de describir os
sentimentos dos palestinos du-
rante o ataque. Non é unha pelí-
cula contra Israel, simplemente
intenta explicar o que pasou”. 

O Departamento de Censura
do Estado de Israel mantivo du-
rante 11 meses secuestrada a pe-
lícula. Máis tarde levantou o ve-
to por decisión do Supremo, pe-
ro cando ía comezar a exhibirse,
o mesmo tribunal revisou a sen-
tenza e decretou a prohibición.♦
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Gañou Vladimir Putin por partida tripla.
Primeiro, porque gañou o seu partido,
Rusia Unida, a formación presidencial.
Segundo, pola severa derrota do seu ri-
val-inimigo máis perigoso, o Partido Co-
munista (PC) de Guennadi Ziuganov,
que viu reducido á metade o seu respal-
do electoral, vítima dunha exitosa cam-
paña de “todos contra os comunistas”.
Terceiro, polo éxito da estratexia a res-
pecto dos seus principais rivais-aliados:
a formación de Vladimir Zhirinovski, da
ultradereita nacionalista, experta nesa
demagoxia que nos momentos decisivos
sabe decantarse polo Kremlin, que pasou
dun 5,98 por cento a un 12,8 por cento; e
a nova agrupación nacionalista de cen-
troesquerda, escindida do PC, Rodina,
unha especie de Frankenstein fabricado
por Putin para debilitar a oposición co-
munista. A guinda deste magnífico resul-
tado para Putin: a desfeita dos irmáns-
inimigos: os liberais de Iabloko e os li-
berais da Unión de Forzas de Dereita, re-
presentantes da dereita moderada, que
non superaron a barreira do 5 por cento.
Con estes resultados nas eleccións á Du-
ma, o presidente encara as presidenciais
de marzo con total tranquilidade e non
terá problemas para reformar a Constitu-
ción e aspirar a máis mandatos.

Que votaron os rusos? Obviamente,

polo poder. Incluso cando votaron por
opcións nacionalistas, de dereita ou de
esquerda, estaban a votar polo poder, na
medida en que resultaba claramente per-
ceptíbel a instrumen-
talización por parte do
Kremlin desas forma-
cións, chámense Zhi-
rinovski ou Seleznev.
O cal non deixa de ser
paradoxal, pois, sobre
todo despois do 11-S,
a política de Putin é,
cos matices xustos,
claramente proocci-
dental. Apoia a fondo
a Washington na súa
loita contra o terroris-
mo internacional, cortexa a OTAN e a UE
e intenta cruzar a porta da OMC. E a in-
terpretación social mais recorrida é a que

relaciona a debilidade do país coa intere-
sada acción exterior dos países occiden-
tais. 

O voto do descontento quedou total-
mente diluído. Ante-
riormente catalizado
polo PC, primeira for-
za do mapa político
ruso, por organización
e por respaldo electo-
ral, fragmentouse en
diferentes anacos, foi-
se á abstención, e per-
deu forza en conxun-
to, desterrando os es-
pacios liberais e mo-
derados que reclaman
a fin do nepotismo, a

corrupción  e o autoritarismo. 
Non hai vida despois da morte? Os re-

sultados destes comicios sitúan o PC ante

unha moi difícil tesitura. A crise de identi-
dade do único partido realmente existente
na Rusia postsoviética vaise ver acentuada
con estes resultados. Mais que nunca é
patente a opción entre a simple aceptación
do declive do fenómeno comunista na pro-
pia Rusia, o inicio da súa marxinalización,
ou a evolución cara a un gran partido de
esquerda, moderno, aberto, democrático e
reformador que poida imaxinar a posibili-
dade de converterse nunha expresión da
alternancia. Esa carencia é a que facilita a
emerxencia de Putin como a forza impres-
cindíbel, o único garante da estabilidade
que o país precisa, inevitabelmente autori-
taria para evitar o caos, e indefectibelmen-
te incapaz para construír un sistema demo-
crático e moderno. Coa nostalxia do pasa-
do dificilmente pode avanzar o PC e gañar
as capas máis novas da sociedade, recupe-
rar a súa presenza tradicional en ámbitos
claves como as forzas sindicais, hoxe me-
diatizadas polo Kremlin, ou os ámbitos
académicos e universitarios. Se perde o
voto da protesta contra os aspectos máis
negativos da transición cara ao mercado
sen operar esa transformación, logo será
tarde. Cómprelle realismo e dinamismo.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

Putin aceita os gonzos
do seu poder

XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Putin é o único garante
da estabilidade que o país
precisa, autoritaria para
evitar o caos e incapaz

para construír un sistema
moderno”

Israel prohibe a exhibición de Yenín, Yenín

Un documental sobre o golpe de Venezuela
aspira a ser nominado aos oscars

Volvendo a Latinoamérica. Des-
ta volta é Bos Aires o lugar no
que o cinema documental é no-
ticia. Trátase de El Núremberg
argentino, unha obra na que as
voces dos sobreviventes recons-
trúen a máquina de secuestrar,
torturar, asasinar e facer desapa-
recer persoas montada pola dita-
dura militar entre 1976 e 1983.
O documental dura 83 minutos

e foi dirixido polo psicólogo e
realizador Miguel Rodríguez
Arias. A súa estrea está prevista
para marzo do 2004. 

O equipo de investigación
logrou entrevistar seis das pou-
co máis de 70 persoas que lo-
graron saír vivas, de entre as
case cinco mil que pasaron po-
la Escola de Mecánica da Ar-
mada. Nos sotos da ESMA a

perversión superou os límites
do horror. A xornalista Miriam
Lewin relata a vida cotiá alí e
lembra que os membros dos
chamados grupos de tarefas
“algunhas noites elixían prisio-
neiras para levalas a cear ou a
bailar”.

Os filmes mencionados ve-
ñen completar as expectativas
dos dous documentais xa exhi-

bidos este ano, con grande éxito
de público. O primeiro foi Bow-
ling for Colombine do director
Michael Moore que pescuda na
razón da abundancia de armas
nos EE UU. O segundo é da au-
toría de Julio Medem, titúlase
La pelota vasca e ofrece o teste-
muño dun amplo abano de per-
sonaxes públicos sobre o confli-
to que vive Euskadi.♦

Bailar antes de morrer

Protesta das Nais de Maio en Bos Aires. Varias delas testemuñaron na película El Núremberg argentino. Á dereita, neno palestino ferido.                                   A.N.T. / Arquivo



CÉSAR LORENZO GIL
O goberno israelita négase a es-
tudar o novo plano de paz para
Palestina, xurdido en Xenebra
co apoio de varias personalida-
des internacionais. Pola con-
tra, o goberno Sharon aumen-
tou o orzamento para o muro
de Cisxordania e afianzou va-
rios asentamentos de colonos.

A pesar de que o secretario de Es-
tado dos EE UU, Colin Powell, di-
xo estar de acordo co plano de paz
de Xenebra para Palestina, o certo
é que a Casa Branca non fixo nin-
gún aceno que se puidese interpre-
tar en Tel Aviv coma unha adver-
tencia. É máis, un portavoz do go-
berno israelita menosprezou o dis-
cutido na capital suíza e volveu
expresar o seu desacordo con cal-
quera iniciativa que teña algo a ver
“co terrorismo de Iasir Arafat”.

Como resposta concreta aos
movementos internacionais a prol
da paz, o primeiro ministro he-
breo, Ariel Sharon, aumentou o
orzamento para o muro que ha se-
parar Cisxordania de Xerusalén
Leste e do resto de Israel, unha
das obras máis repudiadas pola
comunidade internacional, que
esixiu o seu derrubamento a tra-

vés das Nacións Unidas. Sabedor
de que é esta demanda, xunto coa
de acabar cos asentamentos xu-
deus nos territorios ocupados, a
principal base do Plano de Xene-
bra, o gabinete israelita continúa
a permitir a lexitimación de di-
versas colonias ao aprobar que o
exército lles dea protección.

O paradoxo do contraditorio
apoio estadounidense centrará a
reunión que con Powell terán os
mentores da proposta, o hebreo
Iosi Beilin, ex ministro de xusti-
za israelita e Iaser Rabbo, ex mi-
nistro de Información da Autori-
dade Nacional Palestina. Con
eles é posíbel que asista un cola-
borador directo de Arafat, que
aposta fortemente por este pro-
grama de paz para desbloquear
as negociacións internacionais.

Oferta xenerosa

Fracasado o ‘roteiro’ para a paz
deseñado por Rusia, a UE e os
EE UU, o Plano Xenebra conta
co apoio de senlleiras figuras in-
ternacionais con gran prestixio
na loita pola paz e a democracia.
Na capital helvética estiveron o
ex presidente polaco Lech Wale-
sa, o ex presidente surafricano

Nelson Mandela, o ex presidente
estadounidense Jimmy Carter ou
o Premio Nobel da paz irlandés
John Hume. Ademais, o primeiro
ministro británico, Tony Blair, e
un cento de intelectuais dos cin-
co continentes apoiaron as con-
cesións contidas no documento.

A iniciativa contempla como
bases a retirada case que comple-
ta de Israel dos territorios ocupa-
dos no 1967 e a renuncia á repa-
triación dos refuxiados palesti-
nos. A oferta palestina xa foi con-
siderada a máis xenerosa desde
os acordos de Oslo, no 1993.

Os puntos da iniciativa interna-
cional fan fincapé na necesidade de
convivencia entre ambas as na-
cións. Israel recoñece un estado pa-
lestino que, á súa vez, recoñece a
Israel. Estes estados consideraranse
no futuro lexítimos habitantes dos
seus respectivos territorios. O traza-
do das fronteiras basearase nas li-
ñas estabelecidas o 4 de xuño do
1967 (a ‘liña verde’). Os palestinos
obterían o 97,5 por cento do territo-
rio ocupado na guerra daquel ano.

Israel e Palestina terían as sú-
as respectivas capitais en Xerusa-
lén. Os árabes gobernarían a par-
te antiga, situada na parte orien-
tal, coa excepción do barrio xu-

deu e o Muro dos Laios. A Espla-
nada das Mesquitas ficará baixo a
soberanía palestina con libre ac-
ceso, supervisado por unha forza
internacional, para todas as con-
fesións relixiosas agás a xudía,
que non poderá orar nese lugar.

Os colonos que viven en terri-
torios baixo soberanía palestina
deberán ser reinstalados en Israel.
Os predios e estruturas que ocu-
paban serán administradas polo
Estado palestino. Só ficarán en pé
as colonias do bloco de Gush Et-
zion, ao sur de Xerusalén.

Palestinos e israelitas rexeitan o
uso do terrorismo e a violencia, po-
lo que asumirán políticas confor-
mes a eses principios. Os prisionei-
ros palestinos encarcerados antes
de maio do 1994 serán liberados.
Os capturados despois desa data se-
rán liberados nos 18 meses poste-
riores á entrada en vigor do plano. 

O tema dos refuxiados queda
sen solución concreta pero am-
bas as partes se comprometen a
debatelo. Non se garante o derei-
to ao retorno dos expulsados no
1948 nin dos seus descendentes
(máis de catro millóns de perso-
as). Palestina poderá facerse car-
go deles ou cederlles a terceiros
países o seu coidado.♦
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Un mundo
oculto
MONCHO LEAL

Ocongreso
internacional
“Biotecnoloxía

Habana 2003” celebrado
a finais de novembro na
capital cubana, supuxo a
presentación pública da
primeira vacina sintética
contra a bacteria
Haemophilus influenzae
Tipo B (HIB), que é a
que orixina as meninxites
e neumonías na infancia.
Segundo a UNICEF, é a
causa directa de case a
metade das infeccións
que sofren os menores de
cinco anos no mundo, e
provoca a morte de
medio millón de cativos
ao ano. A vacina cubana
é fácil de producir e vai
ter moi baixo custe, o que
contrasta con outras
vacinas contra a
meninxite B
comercializadas polas
multinacionais
farmacéuticas e que
teñen un prezo
prohibitivo para a
maioría da poboación
dos países pobres.

Esta é unha noticia
que pode ter un valor
incalculábel en termos de
vidas humanas nos
próximos anos. Non tivo
ningún reflexo nos
medios de gran tiraxe.
Coma tamén non ten a
Escola Latinoamericana
de Ciencias Médicas,
onde estudan de balde
miles de mozas e mozos
americanos e africanos.
Para a prensa do réxime
que nos controla a xente
de Cuba só interesa se
falan mal do seu
goberno, se critican
negativamente. Un
artista cubano que
marche do país xa é
excelente. Até algún
xogador de beisbol que
marchou para ser
millonario nos EE UU
ten o título de exilado, de
perseguido político.

Cuba sae todos os días
nas páxinas, imaxes e
sons da comunicación.
Nunca en positivo. Un
país de once millóns de
habitantes é un perigo
enorme para o grande
imperio. Moitas sospeitas
nos merecen que
afamados directores de
cinema, plumas
colaboradoras de El País
e ABC, coincidan con
campañas de promoción
de artistas que teñen que
certificar o seu presunto
progresismo falando con
desprezo do socialismo
cubano. A estas alturas
un distingue as campañas
da improvisación e a
propaganda da
información.♦

FRANCK MEYER / HAMBURGO

O alcalde primeiro de Hambur-
go, Ole Von Beust, perdeu a
paciencia. As desavinzas co be-
lixerante Ronald Schill, funda-
dor do Partido por unha Ofensi-
va do Estado de Dereito, con-
vertéronse nun esperpento de
insultos e ataques ao que o país
enteiro asistía abraiado. O 9 de
decembro, Von Beust anunciou
o final do seu goberno e solici-
tou a disolución do parlamento
estatal. Así remata, esgotada só
a metade da lexislatura, a coali-

ción de centro-dereita que che-
gou ao poder en 2001 despois
de 44 anos de goberno socialde-
mócrata. Se o parlamento acep-
ta a súa disolución, haberá elec-
cións anticipadas en febreiro ou
marzo do ano vindeiro.

Von Beust parecía certa-
mente aliviado. O xefe do go-
berno da cidade-estado, que de-
sempeña esta función só grazas
á axuda do partido de Schill, di-
xo que, visto o comportamento
do seu ex-socio, non era posible
prolongar a colaboración. Ale-

gou, entre outras cousas, que se
trataba de salvar a dignidade da
cidade hanseática. Para o caso
probable dunhas eleccións anti-
cipadas, as sondaxes indican
que non hai garantía de que von
Beust volva ser alcalde.

Roland Schill foi a revela-
ción das eleccións do 2001,
cun programa simple: seguri-
dade cidadá, menos drogas e
menos inmigración. Gañou o
20 por cento e puido entrar no
goberno ao pactar co centrista
Von Beust. Se ben Hamburgo

é un dos Estados máis peque-
nos de Alemaña, tamén é a se-
gunda cidade do país, así que o
que pasa aquí recibe unha
atención particular. 

A colaboración co populis-
ta Schill pode pasarlle factura
ao centro-dereita en toda Ale-
maña. As enquisas sonlles des-
favorábeis tanto a eles como ao
ex xuíz, moi prexudicado pola
imaxe de xenofobia exhibida
permanentemente. Para febrei-
ro, o descenso calíbrase nun 15
por cento.♦

Fin da experiencia populista en Hamburgo

Walesa, Carter, Mandela ou Hume esixen de Sharon un cambio de rumbo

Israel responde ao plano de Xenebra
con máis orzamento para o muro

Iasir Arafat e Isaac Rabín deran pasos, en 1993, redivivos no plano de paz de Xenebra. No gráfico, esquema do muro que se está a construir para arredar Cisxordania de Israel.
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Agasallos de Natal
ESPAZOS NATURAIS DE GALIZA

Pontevedra

A Coruña

Lugo

Ourense

Sr. Director
Rógolle que a partir desta data se sirvan atender con cargo á miña conta corrente/de aforros
Nº...................................................... os documentos de cobro que lle sexan apresentados por Promocións Cul-
turais Galegas S.A. en concepto de compra dos catro volumes da colección Espazos Naturais de Galiza.

TITULAR DA CONTA

Nome ........................................... Apelidos ................................................................................................

N.I.F. ...................................... Enderezo ................................................................ C.P. ...........................

Localidade ......................................Provincia ........................................ Teléfono ....................................

Profesión.................................................. Banco/Caixa ............................. Axencia Nº .........................

Enderezo .................................................. Localidade .................................. Provincia .............................

........................... a ............ de ............................ de 2003

Asinatura

29
volume

Aproveite a oportunidade para facerse cos catro volumes,
co 20% de desconto sobre o prezo marcado, a medida que vaian

saíndo. 1º volume: Espazos Naturais de Pontevedra.

Os xoguetes esquecidos I.

Os xoguetes esquecidos II.

Os xoguetes do lixo.

Os Reis de Galicia. Prehistoria, castrexo e 

primeira romanización.

A NOSA TERRA

Agora co 20% de desconto sobre o prezo marcado para os nosos lectores.
Faga o seu encargo chamando ao telf. 986 433 8030 ou subscripcions@anosaterra.com

25

25

25

15

25



CÉSAR LORENZO GIL
Con apuros e moita suor
fría. Así pasaron aos oitavos
de final da Copa de Europa
os equipos galegos, tras unha
derradeira xornada da Liga
dos Campións que fixo rever-
decer a paixón polo fútbol.

Deportivo e Celta xa contan os
millóns de euros que embolsarán
da competición europea e fan es-
collas para os oitavos de final que
se sortean o 12 de decembro en
Nyon (Suíza). Curiosamente, a
área Galiza-Norte de Portugal é a
que terá máis equipos no bombo
–ademais dos galegos, o Porto–,
polo que se converte nun destino
ben atractivo para quen queira
gozar de boas eliminatorias o 24
ou o 25 de febreiro do 2004. Os
equipos ingleses (Chelsea, Arse-
nal e Manchester United) son os
preferidos na Coruña. En Vigo,
alén destes, tamén piden o Juven-
tus, xa eliminado na Uefa nunha
noite máxica en Balaídos.

O camiño do Deportivo foise
complicar en Eidhoven. O PSV só
lle podía arrebatar a segunda pra-
za do grupo C aos galegos ven-
cendo por dous goles de diferen-
za. E abofé que estivo perto. Os
coruñeses sufriron un vendaval de
xogo en botas de Arjen Robben e
Mateja Kezman e só no segundo
tempo puideron reaccionar.

O cansazo holandés e a expe-
riencia branquiazul puxeron tá-
boas no marcador. Por fin chegou
a tranquilidade á Coruña, cun nó
na gorxa diante da perspectiva de
poder quedar eliminado por pri-

meira vez do sorteo dos oitavos
de final. Mais o PSV loitou até o
final e acabou gañando, cun gol
de De Jong, que xa inaugurara a
conta para os vermellos.

Para aquela, xa en Galiza os
seareiros procuraban resultados
doutros grupos para saber se lles
conviña máis o Olympique
Lyonnais ou o Milan. Desta vez
si, hai que ir á final que así o pi-
den os emigrantes en Alemaña.

Os santos célticos

O Celta fixo o milagre. A súa cla-
sificación para os oitavos de final
da Liga dos Campións xa non en-
traba nos programas de case que
ningún afeccionado celeste, logo
dos fiascos diante do Albacete e
mais o Osasuna. Gañar nun esta-

dio tan enorme, simbólica e his-
toricamente, como o de San Siro,
en Milano, parecía un labor xi-
gantesco, unha andrómena, se se
calculaba o factor Ajax, a posibi-
lidade real de que os holandeses
gañasen en Brugge.

Mais a sorte, outras veces tan
rañicas cos vigueses, puxo todo
en pavimento de autoestrada. O
Milan non entregou o partido de
entrada. Aproveitou os nervios
dos galegos para xogar ben ao
fútbol e mostrar as marabillas
que poderá ofrecer nos vindeiros
anos ese patricinho de Brasília
dotado coma case ninguén para
este deporte, Kaká.

Mais logo do descanso, o
adestrador milanista, Carlo Ance-
lotti, baixou os brazos, sentou os
titulares e asistiu ao espectáculo

de caridade. Quizais pensou que
estas datas convidan á boa fe e
permitiu que a súa defensa se re-
laxase. É certo que o Celta esper-
tou e buscou constantemente a
porta contraria. Mais sen o pega-
ñento sistema de marcaxes que
fai habitualmente o Milan, o ta-
lento de Jesuli e as ganas de Juan-
fran tiveron maiores facilidades
para se fraguaren. Como proba de
que as cousas foron máis doadas
do normal, aí ficará para a histo-
ria o gol de José Ignacio ou como
hai unha segunda oportunidade
na área dun campión de Europa.

A segunda fronte da fazaña
viguesa estaba en Bélxica. No
Jan Breydel, o romanés Bogdan
Lobont convertíase nun involun-
tario aliado galego ao fallar estre-
pitosamente na porta do Ajax.♦
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Triatlón,
deporte
nacional

C. LORENZO
Xa o ventaban os vellos
poetas dos cómaros e as
valgadas, das rizosas ribei-
ras e os cons vixilantes,
das soturnas vreas e as es-
cintilantes calzadas de las-
tros: Galiza é o país do
triatlón. Unha paisaxe cre-
ada soamente para o sacri-
ficio, para o abafo de eter-
nas carreiras a pé e en bici-
cleta, de corridas na fría
agua dos mil ríos para
maior gloria de nós.

A vitoria en Queens-
town de Xabier Gómez
Noia na categoría sub-23
do Campionato do Mundo
de triatlón e o subcampio-
nato de Iván Raña confir-
man o excelente momento
desta disciplina no noso
país. Ademais, hai que
lembrar que, de concorrer-
mos con equipo propio aos
Xogos de Atenas no verán
do ano que vén, Galiza se-
ría unha potencia absoluta
neste deporte, unha re-
ferencia semellante á que
ten o Brasil co fútbol ou os
Estados Unidos co bás-
quet.

Fóra dese neotópico de
que Galiza ten unha oro-
grafía que se engrana den-
te por dente aos tenis de
triatleta, o certo é que o la-
bor da Federación Galega
de Triatlón e os moitos téc-
nicos que traballan desde a
base en mellorar día a día a
capacidade dos seus prac-
ticantes está a dar resulta-
do. O curioso é que, nestes
tempos de culto ao pracer
inmediato, haxa no país un
bo fato de rapaces que
atravesen a braña da súa
adolescencia procurando o
pracer dun trofeo de ponli-
ña de oliveira mediante o
esforzo comprometido de
moitas horas de adestra-
mento todos os días, cho-
va, neve ou bata sol.♦

Xabier Gómez Noia.

Arsenal, Manchester, Juve ou Chelsea, posíbeis rivais

Celta e Deportivo ingresarán máis de 10
millóns de euros da Liga dos Campións

Balaidos volverá acoller un partido da elite continental. Ante o Brugge, na imaxe, as bancadas estiveron ermas.     MARCOS CANOSA



Un lapis a polo Goya
A película O lapis do carpinteiro de Antón
Reixa que leva ao cine a novela de Manuel
Rivas foi nominada aos premios Goya nas
categorías de Mellor Dirección Artística
para Juan Pedro de Gaspar e Mellor Actriz
de Reparto para María Pujalte. Tamén O
misterio Galíndez, baseada nunha historia
de Manuel Vázquez Montalbán e coprodu-
cida por Continental e a TVG, conseguiu
ser candidata á mellor dirección de pro-
dución e á mellor fotografía nos nomes
de Joseán Gómez e Alfredo Mayo. A fi-
ta está dirixida por Gerardo Herrero.♦

Jorge Oteiza
na Coruña
O Museo de Arte Contemporánea Unión
Fenosa da Coruña expón máis de medio
cento de obras do escultor Jorge Oteiza, fi-
nado neste mesmo ano. A exposición leva
por título Oteiza: o espacio sagrado e por
medio de pezas procedentes maiormente
de coleccións particulares trázase un per-
corrido pola traxectoria do artista basco,
un dos máis influintes na escultura con-
temporánea. Coñecido tamén pola súa po-
lémica con Chillida, Oteiza representa o
artista que non se conforma, irreverente de
pensamento e riguroso na súa maneira de
entender  a arte. Donou a súa obra á Fun-
dación que leva o seu nome en Navarra.♦

Anleo e Ruído
pechan Procesalia
Con María Ruído e Xoán Anleo ponse
fin na Igrexa da Universidade de Com-
postela ao ciclo Procesalia que durante
tres anos levou a este histórico espacio
unha manchea de propostas de novos
creadores de arte contemporánea. Era a
propia institución universitaria a que até
agora mantiña unha iniciativa da que
eran comisarios Eduardo Valiña e Monse
Cea. Manuel de la Rosa, Kai Tekada e
Carmen Nogueira foron os últimos en
pasar polo coro da igrexa, espacio no
que os artistas mostraban a súa obra.♦

celebración do Foro Negro
da Cultura en Santiago po-
de supor o nacemento dun-
ha nova  forma de concibir

as relacións entre os distintos autores
da nosa cultura. Por alí pasarán teóri-
cos e artistas, cantantes e técnicos,
escritores e músicos nun encontro

que non conta con ningún benepláci-
to oficial. Terá lugar catro días des-
pois de que o Consello da Cultura
celebrase oficialmente os seus pri-
meiros vinte anos e unha semana
máis tarde de que unha asociación
“de base” organizase o primeiro con-
greso sobre a represión franquista.♦
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María Pujalte.

Xoán Anleo.



A continuidade deste encontro
quedou asegurada cando o te-
nente de alcalde de Culleredo,
Celestino Poza, anunciou o
ofrecemento de patrocinar o
Congreso o próximo ano. O al-
calde de Narón, Xoán Gato,
comprometeuse á publicación
das actas destas xornadas. O
apartado científico foi inaugu-
rado polo historiador alemán H.
Heine, pioneiro no estudo da
guerrilla antifranquista. A pri-
meira sesión do Congreso esti-
vo dedicada a analizar a mecá-
nica represiva: E. Grandío ex-
puxo as características xerais
da represión, E. Barrera carac-
terizou ás persoas executoras
da política represiva, no siste-
ma carcerario e nos campos de
concentración  detivéronse Car-
los Velasco, X. M. Suárez e D.
Rodríguez Teijeiro que se cen-
trou na provincia de Ourense.  

Na segunda sesión tratouse
o tema da represión  no maxis-
terio  por Andrés Santalla, na
Fábrica de Tabacos da Coruña
por Ana Romero Masiá, no Cár-
cere de Mulleres de Saturrarán
por Marcelino Laruelo e contra
os médicos, concretamente en
Ourense por David Simón Lor-
da. A destrucción do societaris-
mo agrario e a incidencia na
destrucción dos usos comunais
foron explicadas por M. Cabo
Villaverde  e por Antom Santos
Pérez respectivamente. D. Pe-
reira e E. Fernández analizaron
a represión contra os integrantes
da CNT. A sufrida por republi-
canos asturianos en Galiza e por
galegos en Asturias foi tema de

M. Laruelo. Boa mostra do
avance da investigación en Ga-
liza foi a  sesión especial dedi-
cada ao estudo desta temática
nas diferentes zonas: C. Pereira
Martínez ocúpase de Culleredo,
Dionisio Pereira de Cerdedo, C.
Nuevo Cal de Viveiro, X.C.
Abad Gallego de Vigo, X. Da-
sairas Balsa de Verín e de Can-
gas, de Cangas tamén Nores So-
liño e Santos Castroviejo, da
provincia da Coruña X. M. Suá-
rez, da Comarca do Deza ocú-
panse M. Igrexas Rodríguez e
Alberte Maceira que estuda a
agrupación guerrilleira “Os
Corcheiros”; María Xesús Sou-
to analizou a actividade da Fa-
lanxe na provincia de Lugo e A.
Rodríguez Gallardo reconsti-
tuíu o mapa, entre varandas e
inverneiras, por onde se movían
os refuxiados políticos no norte
de Portugal. ´

As problemáticas da investi-
gación tiveron un apartado es-
pecial no Congreso: Eliseo Fer-
nández dedicouse ás causas xu-
diciais como unha fonte para o
estudio, Isaura Varela presentou
o fondo de historia oral da Uni-
versidade Compostelá “Histor-
ga” e insistiu na súa importan-
cia, patrimonio que desgracia-
damente está desaparecendo co-
as persoas protagonistas do dra-
ma e Evelina Vega González fi-
xo unha exposición clara e polo
miúdo das fontes documentais
da represión e do control políti-
co franquista que se atopan en
centos de caixa no Archivo Ge-
neral de la Administración de
Alcala de Henares.♦
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Máis de trescentas persoas no congreso
sobre a represión franquista de Narón

Dentro do Congreso as realida-
des que máis conmoveron por fa-
cerse máis próximas foron aque-
las que saían do anonimato,  ás
que se lle poñían nome. O nome
leva implícita unha restauración
da dignidade e, no caso dos ver-
dugos, a culpabilidade que nunca
lles foi asinada. Listados comple-
tos aparecerán nas actas. Cando
nos xorden as individualidades a
historia é máis próxima, e nal-
gúns casos podemos poñerlle
rostros, como o do deputado so-
cialista vigués Ignacio Seoane,
estudado polo profesor Lamela.
Por iso é importante deterse en
estudos concretos, como pode
ser a represión exercida sobre a
palabra escrita, atención que me-
rece a obra de Ken Keirades por
X.C. Garrido ou a dos asasinado
Xoán Xesús González e Roberto
Blanco Torres da que se ocupou

Marcos Seixo Pastor. Conmove
pensar como un preso pode ser
capaz de sobrevivir coas palabras
que escribe, quizais porque a es-
crita sexa o único xeito de matar
o tempo, entón xorden como tes-
temuñas de máxica dor dos dia-
rios, como o de Casimiro Jabo-
nero Iniesta, trinta páxinas cosi-
das que relatan o día a día duran-
te un ano de marzo de 1939 a
1940, que mostran o itinerario
dun preso desde Madrid até
Compostela,  ese turismo carce-
rario de tres días en tren, a estan-
cia no cárcere da Lavacolla (non
recoñecido oficialmente como
campo de concentración), como
se vive a recuperación moral do
derrotados cos malos tratos, tor-
turas, intentos de suicidio, cortes
de pelo, os piollos, as enfermida-
des, etc. O diario deste home que
faleceu en 1999 fiel ás súas ideas

será publicado e foi presentado
por V. Santidrián. Outras memo-
rias formaron libros como é o ca-
so de Abajo las dictaduras dunha
mestra que deu escola en Tui, Jo-
sefa García Serret  ou o de Leo-
nor Ruipérez, dunha familia de
dereitas republicana que viviu a
represión, testemuñas da vida no
cárcere de Mulleres de Saturra-
rán. Moitas das verdades perdé-
ronse, algunhas mantéñense vi-
vas na memoria de familiares e
son herdanza oral, como as que
presentaron Nores Soliño e Iago
Santos de Cangas, foi estremece-
dor escoitar a historia de Dolores
Blanco Montes que fuxiu desde
Marín ata Coiro andando polos
montes, que a levaron fóra da ca-
sa, en camisón, que lle dispara-
ron e non morreu, as dúas fillas
de 13 e 15 anos quedaron na ca-
sa sen saber ren tantos días. Con-

tada pola súa filla Dolores Rodal
Blanco, entrevistada cando tiña
82 anos. A morte de Antonio e
Ladislao relatada polo seu pai
Francisco Ferreiro Budiño, fusi-
lados o 28 de agosto de 1936 en
Anguieiro e sepultados no mar
levados por un motor do fabri-
cante Cervera, mar no que per-
maneceron 40 días e despois vol-
veron á terra. Eran 11 os fusila-
dos. A Moldes e Mixixí non lle
abondaba con rapar ás mulleres,
cumpría castigar ou matar. Anto-
nio Ares Abelleira vive para con-
tar a súa condena de morte e é
Presidente Honorario da Aso-
ciación Cultural Memoria Histó-
rica Democrática, Toñito librou-
se gracias á muller, estivo sete
anos preso en Santoña. No cemi-
terio de Serantes está o seu irmán
xunto con outros fusilados en xu-
llo do 36. O asasino Alfredo Ar-

cos. O neto de Lois Pita e de
Asunción Armada, Francisco
Pita Barges, contou a traxedia e
morte da familia Pita, que lle foi
transmitida pola súa nai, polas
cartas do seu pai fuxido e asen-
tado en Chile, con outros dous
tíos. Represión que chegou até
el, até a terceira xeración, por
ser organizadores do Sindicato
da Industria Pesqueira. O boni-
teiro Arkale foxe con 38 persoas
rumbo a Francia, desde alí o es-
pallamento. Familia de fusila-
dos, desterrados e represaliados
vítimas, da Falanxe, da igrexa e
dos caciques locais. Luís e
Asunción, os avós deben aban-
donar Cariño, fixéronlles a vida
imposíbel. Testemuña viva é
Mariví Villaverde que estivo nas
xornadas para relatar a súa ex-
periencia contada xa en Tres
tempos e a esperanza.♦

Historias persoais que saen do anonimato

MARGA ROMERO
“A represión franquista en Galiza” tema do 1º Congreso da
Memoria organizado pola Asociación Cultural “Memoria His-
tórica Democrática” reuniu, desde o 4 ao 7 de decembro do
2003 a mais de 300 persoas que asistiron a presentación de
máis de corenta intervencións ao redor do tema. Xunto á inves-
tigación, en Naron oíronse algúns testemuños estarrecedores da
represión contados polos seus protagonistas e por familiares.

Como mostra da importancia
da literatura como creadora da
conciencia colectiva, e arma,
ao non existiren outras legais,
de denuncia, abríase o congre-
so con Manuel Rivas e con
Díaz Pardo. Claudio Rodrí-
guez Fer recitaba os seus poe-
mas restauradores do “Memo-
rial dos Foxos de Lugo”. Es-
pectacular e mostra do mellor
humor, sen abandonar a traxe-
dia, foi a actuación de Xurxo
Souto, que co seu acordeón
foi desvelando as tristuras de
Pucho Boedo e da súa traxe-
dia familiar, emotiva foi a
lembranza de Pepita, filla de
Foucellas, que estivo levando
20 anos flores a unha tumba

que non era a do seu pai. Arri-
bou ao mar para falar de Avi-
lés e de Lugrís, para convocar
imaxes pictóricas bailando
coa música. O congreso rema-
tou coa inauguración perto da
igrexa do Val, o bispado non
deu permiso para que fose no
adro, do monumento na me-
moria, dos 36 tripulantes do
acoirazado España, fieis á Re-
pública e fusilados no lugar o
26 de decembro de 1936, ao
día seguinte foron fusilados 2
tripulantes do Contramaestre
Casado. As Redes Escarlata,
defensoras dunha República
Galega, estiveron no progra-
ma e recitaron Antón Dobao,
Alberte Momán, Mon Buhi-

gas, Asun Arias, Elvira Rivei-
ro, Oriana Méndez, Chus Pato
e Darío X. Cabana que con-
vocou cos seus poemas a me-
moria de Moncho Reboiras, a
de Daniel e Amador. 

O micrófono estaba aberto
e un espontáneo, que falou po-
lo seu avó, Pedro Borrás, gue-
rrilleiro, na memoria da fami-
lia e do pobo, augurou un no-
vo futuro con esculturas crea-
das polas ovellas negras que
se achegaran ao Val. Nese
mesmo día o popular ladrón
das patacas, era decapitado na
praza que presidía en San Ma-
teo, símbolo do terror e da re-
presión. Non pode convivir
cos homenaxeados do Val.♦

A literatura é unha arma
cargada de memoria

Os investigadores compartiron coas testemuñas directas o protagonismo do I Congreso da Memoria.
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Pouco despois de que o Presti-
ge comezara  a botar chapapo-
te no mundo da cultura nacía
a Plataforma contra a Burla
Negra. Despois de un ano de
protagonizar as iniciativas
máis sorprendentes e colectivas
do mundo da cultura organi-
zan os días 13 e 14 en Compos-
tela o Foro Negro, un encon-
tro co que queren demostrar
que “outra cultura é posíbel”. 

Máis de duascentas persoas es-
tán xa inscritas no Foro Negro
da Cultura que terá lugar os días
13 e 14 no Instituto Galego da
Información  en Compostela.
Artéllase o foro meidante zonas
de traballo, maratón de espectá-
culos, experiencias e un balcón
cultural, de maneira que se espe-
ra que por estes catro espazos
pasen todas as iniciativas de inte-
rese que se están a xenerar nun-
ha cultura creada desde abaixo. 

“A cultura galega necesita un
cambio, unha volta de tornique-
ta. Esa é a nosa responsabilidade
e tamén o noso desafío”. Así se
anuncia o foro despois de dar por
feito que é posíbel unha forma
distinta de entender a cultura.
Cultura e poder, Un novo discur-
so cultural, A rede cultural alter-
nativa e Cultura e acción son as
catro mesas centrais nas que se
artella a xuntanza que debaterá
tamén temas específicos como a
contrainformación, o ensino e a
cultura ou as bibliotecas. Máis
de trinta ponentes participarán
nas mesas de traballo simultane-
as nas que o público poderá in-
tervir nun debate aberto. O foro

disporá tamén dun espazo aberto
a quen queira presentar a súa ex-
periencia na cultura independen-
te para o que contarán con dez
minutos. Galiza Espallada de
Buenos Aires, A fervenza da Es-
trada, Andar21, Amelga, A Na-
sa,Cabo do Mundo, A Casa En-
cantada, Va-Ca, Radio Kalimero
ou Tagen Ata son algunhas das
asociacións e entidades que xa
se inscribiron neste apartado no
que a propia Burla Negra pre-
sentará a súa nova revista.  Para
a noite do sábado prepárase un
maratón cultural de tres horas
polo que pasarán, entre outros,
Vítor  Mosquera ouTeatro Bel-
mondo e no que haberá cabaret,
teatro,  música, video ou foto-
grafía.  O maratón pretende ser
unha mostra da vangarda creati-

va galega. No edificio do IGI
artellarase tamén o Balcón Cul-
tural, unha sorte de feria con
postos de distintas asociacións e
grupos que presentarán os seus
productos culturais. 

A tarde do domingo cele-
brarase a asamblea xeral da Pla-
taforma contra a Burla Negra na
que se porán en común as con-
clusións das mesas de traballo e
se debaterá  arredor do futuro do
grupo como das posibilidades
dunha rede cultural alternativa. 

“O Prestige serviu para que
quedase á vista a precariedade
que había e demostrou tamén que
pode xurdir unha rede de comuni-
cación e información entre os dis-
tintos axentes culturais” explica o
escritor Sechu Sende, un dos or-
ganizadores do foro. “Na asam-

blea botarase un pulso para ver se
somos quen de continuar con esa
rede. O Foro será o primeiro paso
de algo que vai pasar” engade. 

A Plataforma contra a Burla
Negra naceu nunha asamblea ce-
lebrada en Compostela pouco
despois do embarrancamento do
Prestige. A convocatoria realizá-
rase boca a boca entre artistas, es-
critores, músicos e distintas per-
soas do mundo da cultura polo
que a masiva  asistencia sorpren-
dera aos mesmos promotores da
iniciativa. Desde entón, Burla
Negra ten posto o seu selo a nu-
merosas iniciativas, entre elas, a
carpa do País de Nunca Máis, o
maior número de concertos cele-
brados simultaneamente, exposi-
cións ou máis recentemente o li-
bro Sempre mar.♦

Un foro por ‘outra cultura posíbel’
Burla Negra celebra o encontro o 13 e 14 en Compostela

Troca de
paradigma
VÍTOR VAQUEIRO

Houbo un tempo no que eu
era feliz. Posuía o meu
sistema mítico de herois

que a infáncia construíra e leitu-
ras e imaxes tiñan afortalado: os
personaxes dos que falo eran os
combatentes que defendian a
indepéndencia de Texas, eran, da
man de Karl May –aquel que,
sen sair xamais da Alemaña, nos
alfabetizara na sua admiración–
o cherokee e o pés negros, o
apache e o semínola, nas beiras
do río Pecos, do que agora nos
fala, meio século máis tarde, Al-
berto Avendaño, a quen coñecin,
xustamente, hai case meio sécu-
lo. Eran, cando ia beireando o
rio da mocidade, aqueles que de-
fenderan a pátria no rio Borodi-
no, os trescentos lacedemónios
que, nunha engroba grega,
impediran a pasaxe dos persas,
ou os que case sen tempo de co-
lleren folgos, rompian unha vez
tras doutra as hostialidades –o
termo é de Caneda– contra o in-
vasor nazionalsocialista e os co-
laboracionistas, poñendo-os,
reiteradamente, entre a espalda e
a parede –novamente o
neoloxismo escintilante de ex-
presidente compostelano–.

Mais agora, neste tempo de
fonda tribulación no que non se
deberia proceder ao cámbio, é-
me preciso mudar o paradigma
que me valeu ao longo de cinco
décadas, ao decatar-me, pola bri-
llante argumentación de Aznar,
do quen ninguén dubida a respei-
to da sua altura intelectual, que
non existe a idea de resisténcia
perante do invasor e que só hai
terrorismo, puro e simples. Desa-
cougadamente comprendo agora
a verdadeira fasquia de Maria Pi-
ta que, de maneira arteira,
enfrontouse ao inglés e á que, in-
comprensibelmente, o pobo da
Coruña ten erixida estátua e mes-
mo praza con pebeteiro adxunto.
Hoxe vexo con nítida clareza o
verdadeiro carácter, extremista e
fanático, de Cachamuíña, o mes-
mo que fico arrepiado perante
desa acción –digna da
subversión que asolaga o Iraque
e que arrepia as persoas de ben–
na que 200 homes do exército
francés resultaran degolados na
noite polos paisanos extremistas
do Ribeiro, que deixaran vivo só
un cabo para que lles referise a
noticia ás forzas liberadoras,
aquelas que traían ao país a luz
da Ilustración e a Enciclopédia.
Como ben sinalaba hai poucas
datas un membro –se se me per-
mite o termo– da intelixéncia
militar española, é óbvio o carác-
ter terrorista das accións no
Iraque, sen máis que nos decatar
que matan soldados da coalición
internacional co mesmo ímpeto
que concidadáns. Eis polo que a
Resisténcia francesa foi un
movemento basilarmente
terrorista, que asasinaba con
idéntica fruición as tropas da co-
aligación xermano-austríaca que
aos franceses de Vichy.

É temeridade notoria tentar
loitar contra inimigos demasia-
do numerosos corpo a corpo,
afirmara Aristóteles, n’A Políti-
ca. Trata-se, se callar, da
primeira frase de conivéncia co
terrorismo na História.♦

Carpa de Burla Negra para actos culturais.



Títulos: Ñiquiñaque & o último roedor / Pe-
dro e o capitán / Molière final.
Autores: Cándido Pazó / Mario Benedetti / 
Roberto Salgueiro.
Edita: Xerais.

Houbo un tempo no que as pe-
zas de teatro galego (sobre)vi-
vían pousadas no branco do pa-
pel, non tiñan outro remedio
dadas as precarias infraestru-
turas, a pouca cultura do espec-
táculo teatral divulgada até en-
tón e tamén, non podían faltar,
os receos e sospeitas que as re-
presentacións teatrais esperta-
ban entre as autoridades fran-
quistas. Hoxe, a situación é
parcialmente distinta. En infra-
estruturas se-
guimos sendo
deficitarios, a
cultura teatral
medrou bas-
tante, aínda
que de xeito
anárquico, ca-
rente dunha
mínima plani-
ficación. Qui-
zá por iso pa-
reza que hoxe
non se le tea-
tro, aínda que
efectivamente
se le pouco e
niso non so-
mos diferen-
tes de calque-
ra literatura adláter. Incom-
prensibelmente, porque este
xénero non ten rival na inme-
diatez da acción, na inexisten-
cia de circunloquios textuais
que a difuminen, mais conser-
va intacta toda a densidade sé-
mica, toda a forza e emoción
das historias que conta.

Entre as catro pezas que ho-
xe propoñemos, as dúas de
Cándido Pazó (tamén reputado
director), a primeira, Ñiquiña-
que, que foi estreada no 2000 e
Premio Max do 2001, leva xa
subtítulo suxestivo (“Patetico-
media rodante para dous acto-
res”) que non deixa lugar a
equívocos. Os equívocos, onde
os haberá é no texto e provoca-
rán frecuentes risos no leitor.
Cosme e Damián son dous co-
mediantes sen fortuna, un tanto
escéptico un e optimista o ou-
tro, dous carácteres que se en-
redan en situacións cómicas,
non faltando na variedade can-
cionciñas, monólogos ou mu-
tis. Humor, sen deixar de lado a
sa reflexión, sobre a condición
humana e a dos cómicos. O
certo é que a calva, a sorte da
desexada oportunidade que os
tire do anonimato e da miseria,
parece presentárselles cando os
chaman de parte do Gran Du-
que para amenizaren unha fas-
tosa celebración.

A segunda das pezas de
Cándido Pazó, O último roe-
dor, é o resultado dunha expe-
riencia de escrita teatral a pé
de escena, levada a cabo no II

Marathon Européen de la Cre-
ation Théatrale (Bruxelas,
2000), sendo estreada en fran-
cés pola compañia belga Ca-
nadair. Tamén hai nela refle-
xión. Mais, nesta ocasión as
personaxes non son humanas,
son ratos, uns ratos que meta-
forizan a condición humana.
E que, outros, desde a mesma
condición roedora, diseccio-
nan. Trátase dunha proposta a

medio camiño entre o humo-
rístico e a reflexión, alternán-
doas ou superpoñéndoas. A
acción transcorre nun sumi-
doiro, cunha personaxe cen-
tral (o Último roedor), ao que
lle van saíndo ao paso outras
(até sete ratos e un frautista
híbrido), establecéndose entre
eles relacións nas que o Últi-
mo Roedor pasa de demostrar
superioridade ante os demais

ratos a ser vítima delas, deles
e dos homes, que desaparece-
ran da superficie deixando
tras si unha pulcritude que as
mata. 

Pedro e o capitán (Mario
Benedetti, Uruguai, 1920) qui-
xo ser primeiramente unha no-
vela mais rematou en forma te-
atral, curiosamente o xénero
polo que é menos coñecido. O
escritor uruguaio gusta, e moi-
to, de explorar as fronteiras in-
terxenéricas, movéndose entre
elas cun naturalidade fóra do
común (por exemplo El cum-
pleaños de Juan Ángel). O re-
sultado é unha peza teatral de
grandes monólogos (que seme-
llan herdanza do proxecto na-
rrativo inicial) ao carón dou-
tros momentos teatrais estrita-
mente puros, sendo posíbel dis-
tinguir na primeira parte e na
terceira (nótese que nin se fala
de actos nin xornadas, sendo
posíbeis calquera das súas op-
cións sen forzar absolutamente
nada) os momentos nos que a
técnica teatral solventa proble-
mas que se presentarían na for-
ma narrativa. Mais non quere-
mos con isto desmerecer o títu-
lo de Benedetti. Pedro e o ca-
pitán é unha peza teatral dunha
acción intensa, sobrecolledora.
As personaxes son só dúas. O
Capitán, un torturador, e Pedro,
o preso político torturado. En
cada parte, en cada acto, o Ca-
pitán recibe a Pedro despois de
que previamente mallaran nel,
cada vez con máis intensidade.
O obxectivo do Capitán é tor-
turalo psicoloxicamente, mais
as cousas non lle sairán como
el quere. Benedetti indaga na
mente do torturador a través
das relacións entre ambos, para
condenar a violencia dos rexi-
mes reprosores e reivindicar o
valor da palabra.

Moliére final, coa que Ro-
berto Salgueira obtivo o Álva-
ro Cunqueiro de Teatro 2002,
devólvenos o mundo dos có-
micos, mais agora en forma de
drama. Todo se desencadea
coa morte de Molière, o dra-
maturgo e actor francés. Entón
saen á luz as filias e as fobias
que a súa personalidade esper-
taba, porque os comediantes ti-
ñan vedado un enterramento
como o común das persoas.
Entre iso e a desaparición do
manuscrito da súa derradeira
comedia técese este drama de
ambiente histórico no que os
monólogos teñen lugar sinala-
do. E no que salientan de xeito
especial unhas personaxes de
forte personalidade, que man-
teñen enigmáticas (para o lei-
tor) relacións con Molière, que
só se iran aclarando a medida
que o drama avanza, de xeito
que só o remate deixa a cada
un no seu sitio.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Rei dos irlandeses
O guerreiro branco, de
Joanes Urkixo, foi a novela
que mereceu o último Premio
Abril de Narrativa para a
Mocidade. O escritor vasco
conta a historia de
Fionn, un
mozo de
14 anos
que debe-
rá
defender o
seu destino
de futuro
rei dos
irlandeses,
marcado
pola maxia
dos druídas
e refrendado por unha espada
única, fabricada polos
deuses. Baixo as regras da
escrita fantástica, esta novela
de aventuras e maxia lévanos
ás tradicións célticas, moi
presentes aínda en Galiza e
en Euskadi. Tradución de
Manuel Darriba. Edita Gala-
xia.♦

As aventuras
de Ando
Sotelo Blanco publica a
primeira novela de Francisco
Vázquez Chantada, Cró-
nica de
Ofiusa, un
relato fantás-
tico,
ateigado de
aventuras.
Nas 164 páxi-
nas do libro
cóntase a
peripecia do
mozo Ando,
que parte da
súa casa en
Sonán na procura da ofiusa.
Relato iniciático e percorrido
por paisaxes inventadas, con
certas reminiscencias da
tradición céltica, nórdica, ar-
túrica, medieval e
tolkienana.♦

Baroña tamén
quere rei
Suso de Toro achégase ao
Castro de Baroña, na Barban-
za, para contar Morgún, a
historia da fortaleza céltica,
sometida ao poder do usurpa-
dor Corrib, que gañara o po-
der asasinando o seu pai
Brath, rei lexítimo que aínda
o pobo lembra con tristura.
Mais os novos tempos están
perto.
Morgún,
que apare-
cera na la-
goa logo
de o aban-
donaren
seus pais
para evitar
que os
homes do
monarca o
matasen,
conducirá o
pobo á vitoria sobre a tiranía
e deixará a Baroña pronta pa-
ra recibir o nacemento do rei
Breogán. Edita Xerais, na co-
lección ‘Fóra de xogo’.♦

O teatro
lese pouco,
pero non
ten rival na
inmediatez
da acción
e na
sinxeleza,
conservando
toda a
densidade e
a forza das
historias.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. IRMÁN DO VENTO.
Manuel Lourenzo González.
Xerais.

2. TRECE BADALADAS.
Suso de Toro.
Xerais.

3. MORGÚN.
Suso de Toro.
Xerais.

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

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

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

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

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

4. OS REIS DE GALICIA.
Anselmo López Carreira.
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).

Teatro para ler
Comedia, drama e tortura en catro pezas

Cándido Pazó.
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Título: Foe.
Autor: J.M. Coetzee.
Edita: Penguin Books, 1987.

Estou expectante. Igualiño que
Susan Barton nos seus días na
illa, espreitando a chegada dal-
gún barco mentres Crusoe fai
terrazas e Venres pesca na la-

goa. E non é para menos, John
Maxwell (J.M.) Coetzee (Cape-
tón, 1940) non se prodiga. Non
dá entrevistas, non se manifes-
tou cando recibiu a noticia de
ser o premio Nobel de Literatu-
ra deste ano, e, como medida ca-
se excepcional, –imaxinamos–
vai acudir á entrega de premios. 

Coetzee é o segundo suda-
fricano en recibir o premio No-
bel, a primeira foi Nadine Gor-
dimer no ano 1991, e malia a
ser toda unha figura no mundo
anglófono, fóra del seguramen-
te non tivese moito eco a súa
obra até este momento. Esas
son as maxias que fai o Nobel,
é unha mágoa que non se prodi-
gue máis en descubrirnos litera-
turas escritas en linguas minori-
zadas. Polo menos, esta vez po-
demos achegarnos a Sudáfrica.

Porén Susan Barton estaría
encantada de que Coetzee es-
cribise o seu relato, claro está.
Tería feito unha fortuna, envia-
do a Venres de volta a África e
vivido unha vida excepcional
en Inglaterra. Con todos eses
ingresos tamén polas tradu-
cións. Mi madriña. 

E a estas alturas xa se es-
tarán preguntando quen de-

mo é Susan Barton. Aínda que
puidese parecelo por algún co-
mentario non é nin a represen-
tante, nin a axente nin familiar
de Coetzee. É, nin máis nin
menos, unha das súas persona-
xes. Precisamente a do seu li-
bro menos publicitado, se ca-
dra o menos “lexíbel”, sen dú-
bida para moitas o máis fasci-
nante. Estou falando de Foe,
que nin sequera aparece nas
nosas librarías na súa versión
castelá, a falta dunha galega.

E non é de sorprender pois
Foe é un nobelo concienzudo e
intrigante. O xogo comeza xa po-
lo título. Foe non só significa
“inimigo” senón que é o nome
orixinal do coñecido autor inglés
William Defoe. E para seguir en-
leando o nobelo, o argumento es-
pido de Foe é o relato dunha mu-
ller, Susan Barton, que busca en
Inglaterra un tal escritor chama-
do Foe para que escriba o relato
de como ela foi lanzada ó mar
despois dun motín e  de como
aterrou na illa na que vive un tal
Cruso con Venres, un home ne-
gro ó que lle cortaron a lingua.
Nunca queda moi claro se os
tratantes de escravos ou o pro-

pio Cruso, para seren rescatados
todos por un buque, no que mo-
rre o xa enfermo Cruso. Soa fa-
miliar? Pois isto é só o principio.

A reescritura (que iso é o que
é Foe) é un xénero xa en si mes-

mo na literatura poscolonial. Des-
pois dun proceso tan brutal como
a colonización, as escritoras e es-
critores regresan a aqueles libros
que foron alicerce dos imperios.
Un deles, Robinson Crusoe.

Para quen pense que Robin-
son Crusoe é só a bonita histo-
ria dun náufrago nunha illa diri-
xida á infancia recoméndolle, á
parte de ler a versión íntegra do
texto e non as súas adaptacións,
ler Foe. Incluso sen Foe, Robin-
son Crusoe é unha das obras
máis estudiadas da literatura en
lingua inglesa polo seu marcado
trazo dos patróns da coloniza-

ción. A figura de Venres, que ten
que aprender a lingua do amo, a
domesticación da illa, o carácter
puritano do protagonista... Pois
imaxinen revirar todo iso na voz
dunha muller que loita por fa-
cerse oír e que se cuestiona sen
cesar a perda de voz de Venres.

Foe non é en absoluto un li-
bro de fácil lectura pero si unha
obra de arte encapsulada nunhas
cento e poucas intensas páxinas.
O relato está inzado de referen-
cias, de xogos, dos dilemas da
escrita, da autoridade da voz, da
memoria. Pode lerse desde unha
infinidade de puntos de vista.

Susan é unha personaxe que es-
tá na marxe por ser muller pero
que ó mesmo tempo, por ser
branca e cidadá do imperio, está
por riba de Venres, quen nin se-
quera ten voz, a quen lle rouba-
ron a historia. Susan busca ta-
mén reparar esa falta da voz de
Venres, moitas veces desde o
paternalismo, querendo devol-
velo á África que ela cre é o seu
fogar. Se cadra un pouco tamén
na posición incerta das escrito-
ras e escritores brancos en anti-
gas colonias de “asentamento”
(como Sudáfrica, rota ademais
polo réxime brutal do Apart-
heid), que van intentando buscar
ese lugar fóra do seu pasado
asociado ó grupo opresor e en
convivencia coas voces das súas
e os seus compatriotas negros.

Por se todo isto non fose
pouco, Susan Barton é en reali-
dade outro personaxe de De-
foe, a filla de Roxanna na no-
vela do mesmo nome. En Foe
tamén hai unha filla, a de Su-
san, pola cal ela se embarcara
en primeiro lugar, para buscala
nas afastadas terras do novo
continente, no Brasil. 

E todo isto narrado cunha
exquisita reprodución da lin-
gua de Defoe nunha estrutura
posmoderna. Cómpre quitar o
chapeu.♦

MARÍA REIMÓNDEZ

Colóquio/Letras
Nº 159/160. Xaneiro-Xuño 02. Prezo 20 e.
Dirixe: Joana Morais Varela.
Edita: Fundação Gulbenkian.

A principal revista literaria por-
tuguesa sae novamente á luz
cun preciosista deseño e unha
luxosa presentación. Inclúe tra-
ballos dos principais críticos da
lusofonía ao redor de autores
como José
Cardoso Pi-
res, Domin-
gos Montei-
ro, Tomaz
de Figueire-
do ou
Branquinho
da Fonseca,
entre outros.
Á parte de
documentos
–moitos deles inéditos–, publi-
ca textos de Sophia de Mello
Breyner, João Rui de Sousa,
José Bento, José António
Almeida e Luís Amorim.♦

A Xanela
Revista cultural
das Mariñas

Nº 16. Outono 03.
Coordena: Suso Torres.
Edita: A.C. Eira Vella de Betanzos.

Paulo Martínez Lema escribe
Promesa e Gabriela Rodríguez,
The End, no apartado de
relatos. David Souto, Iolanda
González, Lucía Aldao, Alicia
Fernández, Xoán Neira e
Medos Ro-
mero, Xo-
sé Luís So-
brino,
Susete Vie-
gas e
Fernando
Botto encár-
ganse da
sección de
poesía. Do
cómic encár-
gase Vítor Tizón. Miguel Caste-
lo dá conta do último Festival
de Cinema de Huelva e Antón
Fafián relembra o primeiro ani-
versario do Prestige.♦

Grial
Revista galega
de cultura

Nº 159. Xullo-setembro 03. Prezo 12 euros.
Dirixe: Vítor F. Freixanes e Henrique Mon-
teagudo.
Edita: Galaxia.

A UE é o tema principal deste
número. Domingos Docampo,
Lourenzo Fernández Prieto,
Aníbal Figueiras e Manuel Sán-
chez escriben ao redor da
relación en-
tre a
Universida-
de e Europa.
Vítor Freixa-
nes e Ramón
Villares
entrevistan a
Ignacio
Ramonet. Do-
lores
Vilavedra e
Carlos Lema conversan con
Anxo Rei Ballesteros. Xavier
Queipo escribe a súa ‘Carta de
Bruxelas’. Henrique Monteagu-
do presenta dúas cartas inéditas
de Martín Sarmiento.♦

Robinson e a literatura colonial
O nobel J.M. Coetzee analiza, en Foe, o clásico inglés

J.M. Coetzee.



A.N.T.
Novas novelas de Martínez
Oca, de Caneiro, Ramiro
Fonte ou de Riveiro Coello.
Relatos de Manuel María, Al-
fonso Pexegueiro, Cid Cabido
ou Medos Romeo ou poesía
de Marilar Aleixandre, Xulio
Valcárcel, Carlos Negro e Ale-
xandre Nerium. Son algunhas
das novas propostas edito-
riais para o tempo de lecer ou
para os agasallos de Nadal. 

Os lectores que busquen novida-
des para estes días festivos ato-
parán arredor dunha dúcia de no-
velas de moi recente edición. Os
meus ollos de Ramiro Fonte
(Xerais), A esfinxe de Amaranto
(Galaxia) de Antón Ribeiro Coe-
llo, Ámote de Xosé Carlos Ca-
neiro (Galaxia), O tempo en nin-
gunha parte de Xosé Manuel
Martínez  Oca (Espiral Maior),
DesVentura de An Alfaya (Posi-

tivas), Ácaros verdes de Pilar
Buela (Sotelo Blanco), A fuxida
da loba de Carlos Laredo (Toxo-
soutos), Bieito Dubidoso de Ro-
que Cameselle (Xerais), A estre-
la dos polisónsde Luis Rei Nú-

ñez (Xerais), A luz da eclipse de
Francisco A. Vidal (Toxosoutos)
e A vida que nos mata de Xabier
López (Galaxia) son as novas
novelas que se expoñen neste de-
cembro nos trinques das librarías

xunto cunha curiosa novidade, o
último título da narradora belga
Amélie Nothomb, Un nome de
diccionario (Galaxia) que nos
chega en traducción de Dolores
Vilavedra. 

A oferta amplíase  cos rela-
tos, sección na que Manuel Ma-
ría co novo título  Historias do
empardecer (Laiovento)  atópa-
se co Alfonso Pexegueiro de O
deserto de Navalpam (Espiral
Maior), o novo de Xosé Cid Ca-
bido, Fálame sempre (Xerais)
ou a proposta de Medos Romeo,
O trevo da sorte (Baia). Xúnta-
se a eles un dos máis recoñeci-
dos autores “estremeiros”, An-
tonio Pereiro ve publicado en
galego os seus Contos da Cábi-
la (Galaxia), no que rememora
a fronteira entre a infancia e a
mocidade nas súas terras do
Bierzo. Quen queira achegarse
a unha mostra narrativa de máis
de vinte autores pode optar por
Palabra por palabra. Contos da
policía  (Ir Indo) no que escri-
ben Carlos Reigosa, Antón Ri-
veiro, Helena Villar, Tucho Cal-
vo, Xosé Neira Vilas ou Luis
García Mañá, entre outros.♦
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Literatura en papel de regalo
Novidades narrativas de Oca, Caneiro, Fonte, M. María e Pexegueiro

O tempo de lecer préstase ta-
mén para afondar en investiga-
cións e estudios que nesta épo-
ca poñen de novo as editoriais
no mercado. O temario é varia-
do, desde a historia da arte dra-
mática que ofrece Manuel F.
Vieitez en A configuración do
sistema teatral galego de 1882
a 1936 (Laiovento) até o últi-
mo libro do ano Avilés de Tara-
mancos que publica Laiovento
e que é o resultado das actas do
congreso celebrado en Cork e
coordinado por Martín Veiga.
Na mesma editorial Elisa Justo
e Lucía  Iglesias coordinan  Xé-
nero e educación social. 

O libro de István Mészáros,
O século XXI. Socialismo ou
barbarie?(A Nosa Terra), Os

condes de Ribadavia durante o
reinado de Felipe II de Gonzalo
Fernández Suárez (Toxosoutos)
ou O obreirismo ferrolán de Eli-
seo Fernández son outras dos tí-
tulos que chegan ás librarías an-
tes do remate do ano. Cos no-
mes de catro novos filósofos su-
ma volumes Baia á súa colec-
ción de Pensamento. Feuerbach,
Aristóteles, Protágoras e Zubiri
completan a oferta filosófica. 

O 2003 non podía rematar
sen un novo libro sobre o Pres-
tige e, desta volta, é de carácter
científico. Os seus autores son
profesores das universidades
de Santiago e A Coruña e o seu
título ¿Qué foi do Prestige?
(Sotelo Blanco). Pola contra,
dúas iniciativas editoriais aché-

ganos máis ao mundo natural.
Trátase da Guía dos liques de
Galiza (Baia), Espacios natu-
rais de Pontevedra de Adela
Leiro e Mon Daporta (A Nosa
Terra) ou a guía dos Ancares
que edita Do Cumio. Para aga-
sallar este mesmo selo conta
cun libro de fotos sobre o en-
troido de Carlos Puga e Nacho
Gómez ou o novo Atlas xeo-
gráfico. Atrevéronse tamén a
publicar o texto completo da
nova normativa aprobada pola
Academia, cos cambios intro-
ducidos tras o acordo. Este ma-
nual que está a despertar moita
atención ante a demora que a
institución presidida por Xosé
Ramón Barreiro mostra no seu
compromiso de edición. 

Biografías e memorias

Catro biografías de homes ga-
legos coinciden nos andeis.
Román Alonso e Xesús Fer-
nando contan a vida de Arturo
Noguerol, (Ir Indo), Ramón
Loureiro ofrece a primeira his-
toria da vida de Carlos Casares
(A Nosa Terra), Aurora Marco
investiga na vida do político
pontevedrés asasinado en 1936
Ramiro Paz Carvajal  (Toxo-
soutos) e Uxío Breogán Dié-
guez atrévese coa polémica fi-
gura de Álvaro de las Casas
(Galaxia). 

Edicións do Castro conti-
nua co seu labor de recupera-
ción da memoria histórica e,
concretamente, do exilio cos tí-

tulos  El comisario ciego de
Lino Novás, unha recompila-
ción de traballos de Xosé Luis
Axeitos e o libro de Matilda
Albert, Federico Dionis. Car-
tas con el exilio. 

Singular é o volume edita-
do polo selo dirixido por Isa-
ac Diaz Pardo Cadernos dun
prisioneiro de guerra de
Ánxel Xohán, xa que se trata
dunha edición facsimilar cos
seus debuxos e poemas de
prisión. Memoria recente é
aínda  a de Borobó e en A No-
sa Terra faiselle lembranza
publicando O libro dos exem-
plos, un volume que recolle
artigos do que fora colabora-
dor do semanario durante os
últimos cinco anos.♦

Reflexión ou barbarie

Desmentindo a primavera de
Marilar Aleixandre e (Cito)
de Emma Couceiro inician a
nova colección de poesía de
Xerais e serán dous dos últi-
mos títulos do xénero neste
ano. Ocupan andel de novida-
des xunto aos premios Johán
Carballeira editados por Espi-
ral Maior, Heleris de Carlos
Negro e Vogar de Couse de
Alexandre Nerium. Casa últi-
ma de Xulio Valcárcel, Elexí-

as do Camba de Xosé Luís
Rúa e De crúa de Estevo
Creus son outros dos títulos
que ofrece o selo dirixido por
Miguel Anxo Fernán Vello.
Eduardo Estévez ve publica-
do tamén o libro co que gañou
o Premio Eusebio Lorenzo
Baleirón, Caderno apócrifo
da pequena defunta (Edicións
do Castro). O recente regreso
de Alberto Avendaño á poesía
con Texas (Galaxia) é tamén

novidade para este Nadal. Na
mesma colección ve de novo
a luz Dona do corpo delgado
de Álvaro Cunqueiro. 

O poeta Anxo Angueira é
o autor da selección de textos
e a introducción á antoloxía
de Rosalía de Castro e ponlle
voz aos seus poemas neste li-
bro con CD que publica Xe-
rais fora de colección e que
conta cun limiar de Xosé Luís
Méndez Ferrín.♦

De Couceiro a Cunqueiro
Poesía para fin de ano

Ramiro Fonte, Marilar Aleixandre e Camilo Gonsar.



Dedícalle o libro de artigos os
seus fillos. 

A miña litertura infantil está
feita para estes dous nenos, é
totalmente doméstica. Está
chea de poesía e música. Como
creadora artesá, que un fillo
chegase a ser músico e unha fi-
lla poeta éncheme de orgullo. A
miña obra foi tan elaborada pa-
ra eles que mesmo sabían que
eran tamén os protagonistas li-
terarios dos meus libros. De fei-
to, aínda agora cando escribo
algo para nenos teño que ter un
perto, xeralmente é unha mone-
ca que se chama Criselda e re-
produce a cara de María. 

Haberá que aclarar que o
seu home é o escritor Xesús
Rábade e os seus fillos a poe-
ta María do Cebreiro e o mú-
sico de jazz Abe Rábade. Non
se pode negar que son unha
familia con arte. 

En certa medida a casa non
era normal, no sentido de que
os nenos desde pequenos come-
zaron a facer libros, facíanos e
logo escribíanos. Sempre esti-
vemos moi unidos, cunha certa
complicidade no traballo. Can-
do eu escribía para nenos eles
opinaban e mesmo preguntaban
canto lles ía tocar da venda dos
exemplares. Era como se fose
unha factoría literaria. 

Polo visto a vostede pa-
soulle algo así, pero na xas-

trería de seu pai nos Ancares. 
Veño dun ambiente familiar

moi propicio, aínda que non
coa sorte dos fillos porque a
miña casa era de artesáns po-
bres. Meu pai era un vello re-
publicano ao que lle mataron
ao cuñado e sofriu unha grande
represión. Favoreceume ser ne-
na porque ao non ter perigo de
exposición pública podía, por
exemplo, cantar a Internacional
con cinco ou seis anos ou ter de
modelo a Rosa Luxemburgo. A
miña crianza cultural é incríbel
nunha nena dos anos corenta. 

Alí atopa a riqueza da lin-
gua e a narración oral. 

Pola clientela de meu pai. A
xastrería era un verdadeiro ate-
neo porque por alí pasaba toda a
paisanía duns corenta quilóme-
tros de radio. Moitos ian contar e
escoitar contos, porque meu pai
era un grande narrador e un poe-
ta oral. Eu acabei practicando o
xornalismo como unha maneira
de honrar a súa memoria porque
el quería que me dedicase a iso,
pero cheguei tardísimo. 

Perdoe, sei que esa é unha
teima súa, a de ter chegado
tarde a todas partes, en cam-
bio, vostede foi pioneira en
moitas facetas. 

Non é normal comezar a es-
cribir tan tarde, escolarizarme
con 14 anos, casar con 34, ter os
fillos con 35 e 36, publicar o pri-

meiro libro con 32... non é nor-
mal. Iso non quere dicir que non
sexa pioneira, aínda que moitas
veces non se recoñeza. O outro
día vin un artigo no que se falaba
de Cravo Fondo e omitíase o
meu nome e máis o de Fiz Ver-
gara. Doeume porque son a pri-
meira que forma parte dun grupo
literario, tamén é certo que foi
meu home o que me impuxo can-
do o chamaron a el. Nese sentido
síntome identificada con Rosalía
e coa axuda que recibiu de Mur-
guía. Meu pai e meu home con-
fiaron moito en min. Tampouco
fun sempre comprendida por iso.
Na miña época de colaboración
estreita con Xesús moitos homes
pensaban que eu era un apéndice
del e moitas mulleres dicían que
estaba sometida. Ao escribir para
nenos quedei tamén na fronteira.
Os escritores da miña xeración
etiquetáronme e para os de litera-
tura infantil non era unha deles.
Considérome pioneira, por
exemplo, na poesía erótica co li-
bro Festa do corpo. 

¿É certo que o nacimento
dos seus nenos foi o que fixo
que escribira para eles?

Cando naceu María do Ce-
breiro comecei a traducir e po-
ñerlle música ás nanas de Xoa-
na de Ibarbourou. Xesús díxo-
me que sabendo música e sendo
poeta podía facelas eu mesma e
comezamos os dous a escribir

xuntos. O primeiro foi O libro
de Maria que era para ela e can-
do naceu o neno xa lle metimos
algún poema. Foi tanto para
eles que pensaban que lles facía
a roupa e as cancións porque
era o habitual en todas as nais.
A partir dos certames Cantare-
liña, nos que participaron Ma-
ría do Cebreiro e Abe, comeza-
ron a pedirme das editoriais. 

Nese tempo acuñárase a
expresión “o que falta por fa-
cer”. ¿Ese traballo seu nacía
tamén por esa vontade?

Evidentemente. Hai unha
conciencia. Sabiamos que esta-
bamos facendo algo que falta-
ba. Existía esa visión pedagóxi-
ca. En O libro de María, ao la-
do de cancións que falan das
volvoretas hai outras catequiza-
doras como a da escola galega e
iso estaba feito para os nosos fi-
llos. Era un momento ilusio-
nante pero tamén de responsa-
bilidade. De ter nanas, non tive-
ra recurrido a facer cancións. 

¿Está a falar da transmi-
sión da lingua que aprendeu
na xastrería?

A parte das razóns ideolóxi-
cas que teño para conservar es-
ta lingua existe outra única, que
é a dos meus pais e meus avós
e quería que os meus fillos fala-
sen como eles. O rapaz apren-
deu a falar na gardería. Fun moi
criticada porque cheguei a rom-

perlle a comunicación lingüísti-
ca, se non me falaba en galego,
non me daba por enterada.
Agora fala catro linguas pero a
del segue a ser o galego. 

Algún dos seus membros
ten dito que a liña de Cravo
Fondo foi a que trunfou,
¿comparte esa idea?

Foi importante como todo o
que se fixo naquel momento co-
lectivamente. Na declaración de
principios diciase que se ia in-
tentar recuperar a estética e dei-
xar a proclama. Eu teño que di-
cir, con grande tristeza, que na
poesía gáñame a emoción e a fi-
losofía e cóstame máis facer
protesta, aínda que me conside-
ro responsábel co tempo que me
tocou vivir e solidaria coa miña
xente. Cravo Fondo rompeu o
molde e ten a virtude de que to-
dos seguimos sendo poetas. 

¿Recoñécese entón como
a primeira muller nun grupo
poético?

Naquel momento escribían
Luz Pozo ou Xohana Torres
pero máis individualmente que
era a maneira habitual das mu-
lleres. O meu caso é anómalo
pero débese a Xesús. As mulle-
res non eramos vistas como po-
etas serias e responsábeis para
seguir traballando. 

En poesía opta vostede
polos grandes temas, a natu-
reza, a morte, a saudade...

Son ontolóxica e, en certa
medida, cun grande panteismo.
Supoño que é a miña forma de
ser transcendental. 

Poeta, narradora, ensaista,
tradutora, articulista... gústa-
lle manexar todos os rexistros. 

Teño unha facilidade natural
para a poesía, son unha grande
cultivadora das formas e pode-
ría mesmo facer un discurso con
métrica. Son narradora porque é
o que sempre quixen e asumo
como un reto persoal. A colabo-
ración na prensa débese ao meu
pai e tamén me gusta a oratoria,
dar conferencias. O que queda
pendente da miña tarefa literaria
é a narrativa e agora voume de-
dicar a iso porque teño moitas
cousas que contar. 

Rosalía aparece moitas
veces na súa bibliografía. 

Hai dúas cousas que explica-
rían o mundo para min, unha é
Rosalía e outra o Requiem de
Mozart. Existe unha grande afi-
nidade persoal, as dúas sentímo-
nos atraidas pola dor. Rosalía
elabora unha poesía reflexiva,
ontolóxica, sen palabras ampulo-
sas, senón coas de todos os días. 

Acaba de publicar o libro de
haikus Pálpebra azul e de gañar
o premio de poesía infantil Aru-
me da Fundación Neira Vilas. 

Na praia dos lagartos é un
libro moi planificado, ecoloxista,
no que a protagonista é a nature-
za humanizada. É unha volta de
gratitude a miña terra ancaresa.
Fago unha pedagoxía das emo-
cións. Os nenos son poetas e pa-
ra eles é natural que o sol teña
frío e volva para a cama. En can-
to a Pálpebra azul nace tamén
do meu contacto coa natureza e
dunha investigación posterior
sobre os haikus. É a poesía pura,
trátase de inxeñería poética, para
o que me axudou o exercicio de
ter traducido a Rosalía.♦
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Helena Villar
‘A miña familia era unha factoría literaria’

CARME VIDAL

A. PANARO

Non demora moito Helena Villar en dicir que ela chega tarde
a toda parte. Refírese a que non foi precoz nesas facetas que,
en certa medida, marcan a vida. Unha delas, a de ser escrito-
ra. Malia esa confesion, non pode negar ser pioneira en moi-
tos aspectos, por exemplo na participación no grupo poético
Cravo fondo, na autoría de literatura erótica ou mesmo como

fundadora do Pen Clube galego do que é secretaria. Acaba
de chegar de México de participar no seu congreso inter-
nacional e sobre a súa mesa repousan dous novos libros
propios, o de haikus Pálpebra azul e o de artigos xornalís-
ticos Feminino plural mentres espera a publicación de Na
praia dos lagartos polo que foi recoñecida co Premio Arume.



C.V.
O Pazo de Mugartegui abríu
de novo as súas salas para ho-
menaxear a figura do primei-
ro alcalde de Pontevedra na II
República. As diversas facetas
de Bibiano Fernández Osorio
Tafall vense outra vez recoñe-
cidas desde o Concello de Pon-
tevedra para poñer ramo ao
centenario do seu nacimento.

Chegou Bibiano Osorio Tafall á
alcaldía da súa cidade con só 28
anos. Foi logo dunhas eleccións
que en 1931 franqueáronlle as
portas á República en todo o Es-
tado e que en Pontevedra levaron
ao goberno a unha coalición re-
publicano, socialista, agraria e
comunista. Tafall, a gran espe-
ranza do republicanismo local,
pasou a presidir esta  corpora-
ción progresista  até que foi ce-
sado durante o Bienio Negro en
1934. Aspectos biográficos, ál-
bumes personais, a saga familiar,
amizades e obxectos privados
que salvagardou a súa viuva Jo-
sefina Arruty protagonizan unha
mostra que incide con rigor his-
tórico e lealdade institucional

nunha das personalidades máis
fascinantes do noso século XX.

O alcalde Fernández Lores
destacou na inauguración da

mostra a importante traxectoria
de Osorio Tafall e o inútil inten-
to por ocultar a súa figura por
parte da dereita pontevedresa.

Lores afirmou que se tentou
agachar mesmo a súa contribu-
ción científica desde a Misión
Biolóxica e que á altura dos

anos trinta era unha das grandes
esperanzas científicas da Gali-
za. A mostra do Pazo de Mugar-
tegui acolle documentación ori-
xinal dos seus estudos sobre a
pataca e o millo realizados á par
de Cruz Gallástegui e os pionei-
ros traballos sobre a producción
pesqueira nas rías galegas recu-
perados para esta ocasión xunto
aos seus traballos de campo
acerca dos petroglifos e as pa-
peletas manuscritas da colabo-
ración que mantivo co Semina-
rio de Estudos Galegas nas te-
rras do Deza en 1934.

O Tafall político móstrase en
plena intensidade por medio
dunha selección da súa bibliote-
ca, as súas lecturas e autores
preferidos e ducias de fotografí-
as que o sitúan como actor prin-
cipal na política galega e estatal
durante a II República. Imaxes
da Asemblea de Municipios de
Galiza en 1932, a súa foto ofi-
cial como alcalde e retratos de
Pintos, Barreiro ou Alfonso axu-
dan a configurar un percorrido
vital que incide no seu galeguis-
mo contrastado e no inequívoco
compromiso republicano.♦
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A.N.T.
A revista Andaina cumpre vin-
te anos dende que saíu á rúa o
seu primeiro número en xanei-
ro de 1983. Cunhas xornadas
nas que se incluíron varias con-
ferencias, a  exposición de car-
teis das portadas e a interpreta-
ción da peza Poética dixital,
celebrouse a traxectoria da pu-
blicación feminista.

Naceu en 1983 en Compos-
tela. Andaina era unha publica-
ción de pensamento feminista
modesta, “moi caseira” que pre-
tendía ser “un lugar onde expre-
sarse, un punto de referencia
aberto, de reflexión, de debate e
de denuncia”, como explica a
directora da publicación Ana
Arellano. Cunha periodicidade

cuadrimestral durante vinte
anos a revista foi mudando de
formatos, dándolle especial im-
portancia ao aspecto gráfico, até
contar cunha versión electróni-
ca da revista en internet, e a ela
foron adscribíndose novas cola-
boracións. Unha traxectoria
longa e continua que agora vén
de conmemorarse en Compos-
tela cunha xornadas nas que
participaron diferentes especia-
listas en materia de feminismo,
literatura e publicidade.

Segundo Ana Arellano, nes-
te vinte anos a revista non mu-
dou moito no referido aos temas
que se foron tratando. “Máis
que a temática foi cambiando o
tratamento, agora abordamos os
temas máis afondo que ao prin-

cipio, cando tiña máis peso a
denuncia”. Paralelamente os
cambios da publicación, foi
evolucionando a postura da pro-
pia equipa de redacción con res-
pecto a diferentes problemas
vinculados á muller como a
prostitución, pasando dunha ac-
titude abolicionista a unha máis
tolerante, na que se admite co-
mo un traballo no suposto de
que sexa exercida libremente.

A directora de Andaina sina-
la que o máis destacábel despois
de vinte anos é “que agora a si-
tuación da muller se fixo máis
visíbel, como ocorre co tema da
violencia de xénero”. “Sen em-
bargo, unha cousa é que saíse á
luz unha realidade e outra que se
leven a cabo iniciativas para mu-

dar esta situación”, engade. Ana
Arellano recoñece ademais que
“houbo cambios” na sociedade
galega e nos medios de comuni-
cación, pero subliña que “non
son tan efectivos como puidera
parecer, porque as cifras seguen
apuntando cara unha situación
marxinada da muller”.

A pesar de estar escrita por
mulleres e abordar unha temá-
tica feminista, Andaina non es-
tá concibida para un público
exclusivamente feminino e na
listaxe de subscricións tamén
se atopan homes. Sen embargo,
para a directora da publicación,
Ana Arellano, segue sendo
“unha andaina pendente” con-
seguir que “os homes fagan súa
a loita feminista”.♦

A revista feminista Andaina cumpre 20 anos

Pontevedra homenaxea a Osorio Tafall,
alcalde na II República

O Pazo de Mugartegui acolle, até o 21 de decembro, o homenaxe a Bibiano F. Osorio Tafall.                        XOSÉ LUÍS ALONSO.

Título: Horizonte pegado a la piel.
Autora: Rosa Alice Branco.
Edita: Espiral Maior. Edición bilingüe por-
tugués-español.

Hai poetas que enchen os seus
versos de adornos e burbullas,
de sons fríos e afectados, ou de
berros apaixonados e insis-
tentes, soflamas descompostas
que, se en primeira instancia
poden atraer ou mesmo sedu-
cir, pronto deixan un visíbel
vacío no lector que non fique
na música máis ou menos ce-
lestial; hai poetas inclinados á
escuridade que, a un lado os

que esconden
a súa incapa-
cidade na con-
fusión, son
donos dun rit-
mo interior no
que os sons,
alén da se-
cuencia literal
das palabras,
recrean unha
sedutora suce-
sión de segre-
dos e imaxes
t u r b a d o r a s ;
enfin, hai poetas como a portu-
guesa Rosa Alice Branco, que

con palabras sinxelas debuxan
o silencio, a escondida melan-
colía que deixa a alegría ao
apagarse, o imperceptíbel azar
que destrúe as imaxes, os soños
e as lembranzas.

Luz e cinsas, perplexida-
de, rumor afastado, versos fu-
gaces a revelar a vida: máis
alá do tempo e da ledicia, a
soidade, a angustia, é o debu-
xo final das súas palabras.
Ritmo, descrición e ironía,
misterio e vida, ilustran os
seus poemas: crónica íntima e
sensual, profunda e viva, ins-
tantes velados polo lento

transcorrer dos silencios e das
luces.

A vida é nos seus versos
pel sensíbel, unha escura sen-
sación que o horizonte perfila
–A noite era apenas uma
idea,/ real era o girar no mun-
do no pátio–, unha leve brisa
que se apaga cando o azar ou
o tempo a desgasta –Ainda
trago comigo/ a pá revolve a
terra onde fui depositando/
todas as datas previstas para
a morte–, unha lembranza
–Vou pasar a noite com estes
dias./ Com o sorriso que dei-
xaste nos lençois./ Ainda ardo

com os restos do teu nome/ e
vejo com os teus olhos as coi-
sas que tocaste– ou horas bru-
mosas e espidas.

Rosa Alice Branco ofrece
un horizonte cargado de som-
bras e de luz, unha pel chea de
dores e certezas, de ledicias e
de dúbidas: unha sensíbel e su-
xestiva mostra de poesía e unha
desconcertante habilidade for-
mal que tingue os versos de
misterio, impregna os sons de
emoción e a palabra de ritmo e
de harmonía.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

Con
palabras
sinxelas,
Rosa Alice
Branco
debuxa
o silencio, a
melancolía
que deixa
a alegría ao
apagarse.

Sensibilidade e misterio de Rosa Alice Branco



Desde que Amundsen e Scott
iniciarán alá polo 1911 o seu par-
ticular duelo para ver quen era o
primeiro en sucar as nevadas la-
deiras do Polo Sur, a imaxe da
neve foi cambiando notabelmen-
te en todo este tempo, até con-
verter aquela traba que incomu-
nicaba as vilas e impedía desen-
volverse con normalidade nunha
das principais actividades de le-
cer que se practican no inverno.

Son moitos os deportes de
risco que precisan da neve para
practicalos e moitas as modali-
dades que utilizan novos apare-
llos para disfrutar do xeo, como
motos ou quaks. Sen embargo,
en Galiza non se realizan todas
porque a cantidade de neve non
é suficiente. O que si permiten os
montes do país son as baixadas
con esquís por pistas habilitadas
e a práctica de snowboard.

Cun par de guantes, gafas, un
gorro, roupa de abrigo e uns cin-
cuenta euros no peto pódense vi-
vir todas as emocións e os perigos
da neve nunha estación de esquí
como a de Manzaneda, aínda que
non se saiba nada de baixar con
esquís ou cunha táboa.   

Ademais do esquí de pista,

no que se descende por unha
zona habilitada, con monitores e
a sinalización precisa o outro de-
porte que se realizar no país é o
snowboard  de montaña, unha
sorte de surf fóra dos límites e
dos horarios de funcionamento
dunha estación tranquila de es-
quí. Os afeccionados a este de-
porte rexeitan as pistas baliza-
das e suaves para deslizarse en
táboa por baixadas longas e vir-
xes con remontes vertixinosos
que provocan saltos espectacu-
lares. No país, esta modalidade
deportiva practícase na estación
de montaña de Manzaneda, con
diferentes rutas, pero sempre
nas pistas habilitadas. Non é
preciso ter coñecementos pre-
vios para poder baixar con tá-
boa, nin sequera ter o material.
Como na maioría das estacións,
en Manzaneda tamén se impar-
ten clases de iniciación durante
unha hora e pódense alugar os
útiles necesarios para o descen-
so. Por pouco máis de cincuenta
euros unha persoa sen coñece-
mentos de snowboard, pode lan-
zarse con material alugado e un-
ha clase de preparación durante
todo un día pola pistas ourensás.

Botas, esquís, fixacións, rou-
pa de abrigo e unha pequena
mochila na que gardar algo de
comida, son os trebellos nece-
sarios para realizar esquí de tra-
vesía, unha modalidade que fu-
xe da pista e que ten carácter
competitivo. É unha sorte de al-
pinismo con esquís, con perco-
rridos marcado por clubs de
montaña e federacións organi-
zadas, na que se percorren la-
deiras, ascéndense picos e se
baixa por neve virxe, pero en
carreiras, con máis aventura e
velocidade onde hai que pasar
por postos de control. 

No país, a pesar de que exis-
ten moitas zonas que no inverno
se cobren de neve, a única  es-
tación de esquí á que se pode
acceder con facilidade e que pre-
senta outros servicios comple-
mentarios aos deportes de neve
é a estación de montaña de
Manzaneda, na Pobra de Trives.
Aquí, ademais de celebrarse os
Campionatos Galegos de Esquí
Alpino nas categorías de sénior
e xuvenil, tamén ofrece outras
actividades que nada teñen que
ver coa neve. Golf, BTT, sendei-
rismo, escalada, tenis, piscina

climatizada son algunhas das
posibilidades para esquecer por
un intre o frío da neve. 

Consellos para a montaña

Os expertos fan unha serie de re-
comendacións que cómpre recor-
dar antes de saír á neve. En pri-
meiro lugar, advirten da necesida-
de de subir á montaña provistos
de cadeas para o coche e anti-

conxelante suficiente, para evitar
así situacións perigosas. Ade-
mais, sempre que sexa posíbel ir
provisto dun teléfono móbil e un-
ha lanterna, que facilite a localiza-
ción dos esquiadores en caso de
desorientación. Unha vez na
montaña, co material axeitado e
roupa de abrigo suficiente, os mo-
nitores non recomendan saír nun-
ca da pista, seguindo sempre as
sinalizacións.♦

Nº 1.108 ● Do 11 ao 17 de decembro de 2003 ● Ano XXVI

ADRENALINA BAIXO CERO
MAR BARROS

Chegou o tempo de cambiar o asfalto pola neve. A estación de esquí de Manzaneda, con neve dende hai un par de semanas,
preséntase como o escenario perfecto para a práctica dos diferentes deportes de neve, como o snowboard ou esquí de pista.



Como se dun par de bluesmen
cruzando América se tratase, Xu-
lián Hernández e Rómulo San-
xurxo están a recorrer Galiza co
seu novo proxecto musical, o
grupo Transportes Hernández y
Sanjurjo, unha empresa de trans-
portes diferente, na que o acor-
deón dos Diplomáticos e a voz
desgarrada de Siniestro viaxan a
portes pagados até as áreas de
descanso máis próximas, os ba-
res e teatros do Estado. Blues
antigo, pop, rock aderezado con
letras irónicas, por veces absur-
das, firman os carnés destes
dous excéntricos showmen, que
non se definen como músicos. 

Despois dun feixe de actua-
cións polo país, seguindo unha
“folla de ruta máis diáfana que da
franxa de Gaza e Cisxordania”, Vi-
go, Lalín, Carballo e O Grove? se-
rán os lugares onde a formación
interpreten os temas do seu pri-
meiro disco Privilegio de tener una
profesión inútil, “unha serie de pro-
dutos tóxicos e non tóxicos, legais
e ilegais, amor profundo e o sexo
sadomaso leve, con forma de folk
postindustrial” para pasalo ben.

Transportes Hernández y San-
jurjo, cun formato pouco habitual
de acordeón, guitarra acústica e
voz, xurdiu paralelamente ao facer
de Siniestro e d’Os Diplomáticos,
no marco das xornadas de Lírica e
Burla do 2000, na que participaban
Pablo Carbonell, Javier Krahe, El
Gran Wyoming co Reverendo e
outros músicos. Cun repertorio dis-
paratado, con temas orixinais, ver-
sións de clásicos do blues, do pop,
do folk e as revisións de  varios te-
mas de Siniestro e dos de Monte-
alto, “por pura demagoxia”, o gru-
po foise afianzando até tomar cor-
po en forma de disco, no estudio
do Maestro Reverendo. Baixo o tí-
tulo Privilegio de tener una profe-
sión inútil preséntase un traballo
que destila ironía cun elevado nivel

etílico e que só se pode adquirir
nos concertos. 

Tras vinte anos en Siniestro e
dez nos Diplomáticos, Xulián
Hernández e Rómulo Sanxurxo
xa non escriben os temas coma
se fosen “os salvadores do mun-
do”, a tropa, como eles se defi-
nen, prefire facer cancións de
“usar e tirar”, “convencidos pero
sen pretensións”, coas que rir un
anaco. “Un non está no mundo
para facer historia, senón para
enchouparse de pequenas histo-
rias e contalas”, comenta Rómu-
lo Sanxurxo. Falan de sadoma-
soquismo, da decadencia de Oc-
cidente, do paso do tempo, de si-

tuacións embarazosas en letras
con segundas e terceiras lectu-
ras. Pero, despois de que se re-
tiraran do mercado libros como,
Todas putas, os dous feirantes
non se preocupan porque as sú-
as cancións poidan ser malinter-
pretadas polo público. “Xa se di-
xeron tantas cousas que pasaron
desapercibidas, –sinala Rómulo
Sanjurjo-. Nun concerto en Mála-
ga tacháronnos de sexistas por
interpretar unha canción sobre o
sadomasoquismo, pero nós nin
falamos de xénero, nin valora-
mos estas prácticas, só falamos
de sexo, algo que non debe mo-
lestar a ninguén”.

Un cinceiro, dúas cadeiras e
unha caixa de cervexas enriba do
escenario son todo o atrezzo nas
súas actuacións, que se arredan
un chisco da normalidade. Con
traxe de faena, porque entenden
que para “ter glamour no fai falta
prepararse” soben ás táboas e
entre grolo e grolo combinan a fi-
losofía de Montealto co xeito máis
industrial de Vigo, virando tópi-
cos, por riba de “estúpidas rivali-
dades xeográficas”. “Levamos
tres anos de batalla contra a re-
pugnancia localista, esas rivalida-
des inventadas que lle veñen de
marabilla aos políticos”, comenta
Rómulo. “Algún día Galiza agra-

decerá o que facemos pola súa
integración”, bromea.

Ademais de avogar por unha
unión pangalaica, en pleno sé-
culo vinteún onde as frenéticas
viaxes dun lugar a outro no me-
nor tempo posíbel, esnaquizan
os nervios, o aguante físico de
calquera, cos problemas do
AVE e as malas comunicacións
do país, con este primeiro traba-
llo os dous músicos-transportis-
tas crean a súa propia meta, a
teletransportación, unha entele-
quia que remite os primeiros
episodios de Star Trek, que sa-
que a Rómulo do volante e a
Xulián do posto de copiloto.♦
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55, St. Mark’s Road

Homenaxe
a Catalunya
desde Catasós
CÉSAR VARELA

Vimos de ler na ANT como o triunfante líder de
ERC, Josep Lluís Carod Rovira, resulta que sabe
falar galego , cita de cor poemas inteiros de

Curros e é quen de esixirlle ao xornalista que a entrevis-
ta sexa publicada na lingua na que lle está falando, ou
sexa en galego (Cando escoitaremos tal cousa do presi-
dente da Academia Galega, tan ben instaladiño no seu
“bilingüísmo harmónico”?).

Pois ben, queremos adicarlle a este considerado e
exitoso Carod estas reflexións sobre a orixe do nome de
Catalunya que veñen provocadas por un intento de

explicar a orixe de nomes galegos de semellante feitío
como: Catasós, Catoira ou Cataboi.

O primeiro no que debemos reparar é no nome de
Catalunya non procede, coma o de Galiza dos tempos
dos romanos, senón que é moito mais recente.

É un nome medieval (a primeira nominación
documental aparece no ano 1114) e entendemos que de-
be nacer asociado a algunha cuestión política, social ou
económica daqueles tempos.

Lemos que aínda hoxe non é cuestión fechada a explica-
ción da sua orixe ,que vai desde tiralo dunha hipotética Got-
holandia, ou terra de visigodos, a unha terra de catláns ou
castelos, pasando por unha derivación do local de Montcada
derivada de  Montecatanus e ainda querendo retrotraela a
unha Lacetania ou territorio do pobo dos lacetani .

Dificílimas teorías para poder encaixar nas leis da
etimoloxía e dos feitos da  historia mesma a
xustificación de calquera destas hipóteses.

Tornemos a Galiza e tratemos de explicar por exemplo,
o nome de Catasós ou Catabois que os que se dedican á to-
ponimia no noso pais interpretan de xeito tan poético e
inefable como procedendo de “catar ou mirar para o sol”
(en plural serían varios sois ! ) ou “ lugar de mirar polos
bois” (e por que non para as vacas, de paso... ?!).

Diante de tales teorías, cústanos un pouco imaxinar
os nosos devanceiros medievais erguéndose para ir a

certos lugares para admirar o sol como se dunha banda
de hippies se tratase ou designar lugares tan sexualmen-
te definidos para mirar bois....

Nos documentos de Oseira do ano 1158, aparece a
parroquia de Lalín nomeada como Cattassoes, e a nós
parécenos mais axeitado asociar ese nome a algo tan
usual naqueles tempos como facer “presuras “ ou
captaçoes de terras bravas para poñelas á produción.

Así Catabois sería a “tomada” ou captaçon dun cha-
mado Avolinis, do mesmo xeito que Cata-Sueiro está re-
feríndose ao nome do primeiro posesor que rompeu
aquelas terras para facelas mansas e produtivas.

Depois do dito, o lector xa se estará decatando da
extrapolación que queremos facer desde esta punta do
atlántico á estrema mediterránea.

El non será mais lóxico pensar que o nome da nosa
querida Catalunya procede dunha “tomada” ou
“presura” xeneralizada de terras nos tempos da alta Ida-
de Media para satisfacer o crecemento demográfico e a
expansión cara ao sur en novas extensións?

Faríase así unha Captarunia, ou sexa : presura  e dis-
tribución de terras das explanadas da beiramar
barcelonesa entre os novos poboadores: novas terras,
novas xentes e un novo país : Captalunya.

Se reparamos ben , xa toda Catalunya foi no seu día
unha captura, tomada ou presura dos franceses. ♦

Rómulo Sanxurxo e Xulián Hernández

Rock e burla
MAR BARROS

O seu oficio é “provocar, sen complexos”. Xulián Hernández e Rómulo Sanxurxo, xa non son o cantante de Siniestro nin
o acordeonista d’Os diplomáticos. Agora forman a “tropa” que conduce Transportes Hernández y Sanjurjo, a tolemia mu-
sical en formato acústico que martela o cranio a golpe de cervexa, un “folk postindutrial” co que están a percorrer o país.



O MARCO está de aniversario, vén
de cumprr o seu primeiro ano de
vida, e faino cunha exposición so-
bre artistas novos de Portugal que
indubidabelmente resulta sempre
moi querida para o nacionalismo
galego, galeguistas e galegos/as
de pro. Portugal é sempre ese de-
vezo e esa utopía de nación, lín-
gua e cultura desenvolvida que
atopa unha seducción suma en
nós. Mágoa que, como sempre
lembramos, non sexa o mesmo
dende a outra beira, e así tamén
no caso dos artistas portugueses
vemos até que punto descoñecen
Galiza e o galego e apenas nos
ven como algo máis alá dun apén-
dice cultural da súas admiradas
Madrid e Barcelona.

Eses mesmos artistas que ex-
poñen no MARCO, moitos deles e
delas non semellan estar demasia-
do engaiolados coa idea do “portu-
gués” e optan por vivir e traballar
en diferentes metrópoles artísticas
do mundo, ou titular as súas pezas
en inglés e mesmo narralas en in-
glés. Así que non  deixa de ser pa-
radoxal argallar unha exposición
que ten como nexo de unión a na-
ción, cando despois moitos deses
artistas rexeitan desa idea do local
e avogan polo Imperio. O certo, e
o irrefutabel, é que case sempre foi
moi difícil facer unha mostra na-
cional de arte (igual que o son os
pavillóns nacionais da Bienal ve-
neciana, intercambiábeis e transfe-
ríbeis en artistas e obras) que iden-
tifique e recoñeza os seus compa-
triotas cunha arte nacional, pero
tamén é verdade que este tipo de
exposicións sempre serven para
contextualizar, ubicar, localizar,
historiar, reivindicar signos dife-
renciais, etc. aínda que sexa só pa-
ra poñer balizas referenciais na vo-
ráxine creativa mundial. 

Nese sentido a exposición de
artistas portugueses e portuguesas
que está no MARCO sí que axuda a
recoñecer certas marcas da casa
portuguesa. Por unha banda, está
o mimo e o bo oficio que seguen a
amosar algúns na construción das

pezas, algo que recoñecemos de-
cote nos artistas portugueses e nas
súas escolas de Belas Artes, da-
quela pensemos na laboriosa ár-
bore de Joao Pedro Vale ou na
construción dese mural debuxado
cuns materiais suxos por Pedro
Gomes; atopamos tamén neles
certa facilidade para se mergullar
na alta tecnoloxía máis avanzada
e, á par disto, un gusto pola cultu-
ra internacional que desbota o lo-
cal. De todo isto son bó exemplo,
coido, os vídeos de Miguel Soa-
res. Ademáis de adornarse sempre
dunha modernidade e vangarda
radical da que podería ser reflexo
a alfombra de André Guedes. 

En conxunto, a exposición ten
para mín varios méritos nada
desdeñábeis: en primeiro lugar,
dá a coñecer nesta cidade frontei-
riza con Portugal que é Vigo a ar-
te máis nova dos portugueses mo-
zos, alguns xa moi coñecidos in-
ternacionalemte pero outros iné-
ditos para a maioría de nós, co cal
a exposición ten o seu aquel di-
dáctico para poñernos ao día do
feito polos novos cachorros da ar-
te portuguesa. En segundo lugar,

actúa, sen pretendelo, como con-
tinuación de “Indisciplinados”,
daquela unha tentativa de xove
arte emerxente española, e desta
volta con nomes portugueses.

Logo está a boa adecuación
dos espacios do MARCO para es-
ta montaxe, pensemos de novo
no paracaídas ou na árbore de
Joao Pedro Vale, a lámpada de
tampóns de Joana Vasconcelos
no panóptico ou nas dúas pezas
de Francisco Queirós en torno ao
mundo infantil e os seus contos
que tan ben se apropian das salas
do museo da rúa do Príncipe.

As obras que eu destacaría
por sobranceiras serían a de Pe-
dro Gomes coa súa serie Mastu-
baçoes; os traballos xa citadas de
Joao Pedro Vale e as dúas pezas
de Ricardo Jacinto, a cana de pes-
car e a mesa de ping-pong; tamén
o xa citado Francisco Queirós e a
videoproxección de Filipa César
recollendo as facianas do público
dun zoo. Para min o menos inte-
resante resultan ser os traballos en
soporte fotográfico, un medio que
ven acadando altas cotas na con-
temporaneidade artística interna-

cional e que aquí non deixan de
ter senón resultados menores.  

Este proxecto expositivo ten,
ademáis, outro valor que a direc-
tora do centro subliña no seu tex-
to do catálogo, ser unha platafor-
ma para o desenvolvemento do
comisariado independiente en Ga-
liza, nese sentido apostar polo crí-
tico David Barro é un acerto para
o museo, que xa anteriormente
contou coa galega Susana Cendán
na exposición de César Portela. 

Así que non queda senón de-
sexarlle longa vida a este MAR-
CO que amosa a súa extraordina-
ria valía profesional e competen-
cia artística baixo a dirección da
súa directora Carlota Álvarez
Basso e o seu segundo, Iñaki Mar-
tínez Antelo, sobre todo se temos
en conta que conta cun orzamento
moitísimo máis baixo que o dos
seus colegas máis achegados: Se-
rralves e CGAC. Pero xa sabe que
cómpren cartos, sí, mais tamén in-
xenio e valía e o nivel amosado
até aquí polo MARCO non só non
desmerece deses outros dous es-
pacios senón que mesmo os
adianta. Norabóa pois.♦
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X.L.
Martínez
Pereiro
‘É unha historia
que puido
ter ocorrido’

A.N.T.
Vénse de publicar o seu re-
lato A muller mariña, en
edicións A Nosa Terra, pro-
tagonizado por unha serea,
no que ademais se dan cita
Lupercandro, Cornide Sa-
avedra ou o Padre Feixoo.
Como artella o relato con
personaxes tan dispares?

A trama parte do texto
apócrifo de Lupercandro, no
que unha muller mariña che-
ga á ribeira e é descuberta
por Xoan Froiaz, con quen
ten varios fillos. Máis de dez
séculos despois os ilustrados
galegos, a raíz dun descen-
dente da serea, comezan a
reflexionar sobre a existen-
cia ou non destes seres. O
texto remata na actualidade,
cun partido de fútbol.

Por que recupera a fi-
gura mitolóxica da serea?

Sempre estiven moi inte-
resado en todos os seres hí-
bridos da mitoloxía. Pero a
serea é un personaxe moi no-
so e quería escribir sobre el.
Comecei a ler o que se fixe-
ran autores como Goethe e
Torrente Ballester e a partir
de aí creei a miña visión.
Imaxino unha historia que
puido ter ocorrido e mestúroa
con datos reais recollidos en
documentos e publicacións.

Sitúa o relato en tres
momento diferentes, no sé-
culo IV, na Ilustración e na
actualidade. Por que?

Para poder aproximarme
a ela e distanciarme ao tem-
po. Escollinos por ser mo-
mentos importantes para a
nosa cultura, especialmente o
dos ilustrados co seu intento
de racionalizar o mundo e se-
parar a mitoloxía da ciencia.

Tenta ser un homenaxe
a eses persoeiros?

Dende logo, porque son
unhas figuras importantes
que están esquecidas nos li-
bros. O problema é que foron
galegos e pertencían a unha
cultura marxinada ou que se
quería marxinar. Pero foron
persoas cun peso importante,
que de ter sido alemán estarí-
an citados en todas partes. 

O libro aparece ilustrado
porAna Pillado.  De que ma-
neira complementa o relato?

Cos seus debuxos crea un
mundo moi personal, que fai
que o libro quede redondo.♦

PortugAL, visuAL, nacionAL?
XOSÉ M. BUXÁN BRAN

O MARCO vigués e o CGAC compostelán, ambos de arte contemporánea,
celebran os seus aniversarios con mostras de arte de moi diferente calado.

Para celebrar os dez anos do
CGAC semellaba que ían tirar a
casa pola fiestra: a tarxeta da invi-
tación referindo seis exposicións
inauguradas de vez podería facer
pensar niso, mais logo percorren-
do esas exposicións, o balbordo
(co gallo da inauguración toda a
prensa española fíxose amplo eco
do centro) ficaba en pouca cousa.
Así que podería principiar titulan-
do esta crítica: “E logo que lle es-
tá a pasar a Miguel Fernández-
Cid?”, porque á vista desta mostra
un non comprende como o seu di-
rector pode ter tido a ousadía de
invitar rufo e finchado á beutiful
people (críticos, galerista, cura-
tors, directores de museus) da arte
contemporánea española e portu-
guesa para ollar unhas exposi-

cións tan febles e exángües, habi-
da conta de que esta intelligentsia
pregoará ao cabo (e malia as coi-
dadas atencións recibidas) as cati-
vas propostas do Centro. 

Así, a proposta de Karín San-
der “1:9, CGAC” con miniaturas
do público é dunha alarmante bi-
soñez criativa. 

Roland Fischer, en “Cami-
ño”, con fundidos de arquitectu-
ras do Camiño de Santiago, un
cromo ou unha estampa de ledas
imaxes inanes.

Os vídeos do xove artista por-
tugués Joao Onofre, un dos máis
puxantes valores internacionais
do seu país, resulta que non foi
producido polo CGAC, e tan só se
trata dun proxecto argallado polo
Museu do Chiado lisboeta e que

agora fai escala en Compostela. 
E logo está o galego Vicente

Blanco, unha desas fortes e fon-
das apostas persoais do director
(a outra sería Salvador Cidrás,
dous artistas galegos mozos aos
que trata de promover sempre
que pode). Pois ben, Blanco re-
sulta tamén dunha planitude
abraiante e os vídeos de debuxos
animados non parece que vaian
facer tolear de interese e emo-
ción aos críticos e curators de
por aí. As fotografías expostas
son mediocres, e tamén esa “ins-
talación” de metacrilato verde.
Con todo, hai algo digno de inte-
rese: a peza confeccionada con
altofalantes resúltame moi su-
xestiva e evocadora. Que a súa
obra faga escala despois no Es-

pacio Uno do Reina Sofía, non é
tanto un síntoma da súa alta esti-
ma plástica no Estado como re-
flexo das proximidades e entente
cordiale entre Fernández-Cid e
Bonet, os respectivos directores
de ambas institucións. 

Teresa Hubbard e Alexander
Birchler en “Eight” cunha histo-
ria videográfica dunha nena au-
gada na festa do seu aniversario
parece ser a mellor metáfora e a
máis atinada imaxe destas cele-
bracións artísticas do CGAC.
Non parece, pois, a mellor festa
de aniversario. Con todo, longa
vida ao CGAC. E un brinde po-
los vindeiros dez anos, que agar-
demos estean cheos de boa arte
contemporánea, malia esta auga-
da festa de aniversario.♦

O CGAC pola fiestra

Instalación de Francisco Queiros no MARCO.
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Non é a única tenda de produtos
ecolóxicos que existe no país,
pero aínda así semella unha rare-
za atopar establecementos que
non teñan nada que ver coas
grandes superficies, con espa-
cios amplos e iluminados, mazás
iguais e abrillantadas, millo
transxénico e ofertas incríbeis
por megafonía. A cesta da saúde
é máis ben todo o contrario aos
grandes supermercados, unha
tenda modesta con tomates, ver-
zas, patacas ou pementos que
proveñen da horta máis próxima
e que ademais ofrece o servizo
de levarche a compra a casa.

Co fin de vender as colleitas
das súa explotacións directamen-
te ao cliente sen necesidade de in-
termediarios que encarezan os
produtos e na procura dun prezo
xusto para o campesiño e o clien-
te, os labregos dos arredores de
Compostela, organizados coope-
rativamente, abriron hai uns me-
ses na rúa compostelá Ramón Ca-
banillas baixo o rótulo A cesta da
saúde, unha tenda onde ademais
dos produtos de temporada do pa-
ís tamén se poden mercar outros
alimentos do comercio xusto. Así
o café de Cuba, a pementa negra
de Sri Lanka, a macela de Kenia
ou o té verde de Ceilán compar-
ten estante coas lentellas da Coru-
ña e a escarola de Arzúa.

Os propios labregos encár-
ganse de abrir tres días a semana
a tenda, que recorda as casas da
aldea nas que hai de todo, pero da
casa, dende as verzas até o polo,

sen esquecer o leite acabado de
muxir. Calquera cultivo do país
ten o seu oco n’A cesta da saúde,
xunto con ovos, carne, leite, acei-
te e todos presentan unha sorte de
DNI particular no que se indica a

procedencia e o produtor. A pesar
de que seguen un procedemento
ecolóxico para a súa cultivo e
elaboración, non contan co selo
específico outorgado polo Con-
sello Regulador, porque como in-

dican dende a cooperativa, eles
son o seu propio aval.

Sen embargo, a diferencia
dos demais establecementos que
traballan con produtos ecoló-
xicos, a tenda compostelá pre-

senta un xeito peculiar de venta
para os clientes e socios. Ade-
mais de poder mercar na propia
tenda pan de Páramo ou queixo
das Neves os luns, martes e mér-
cores, ofrece cada semana ao pú-
blico como novidade o que eles
deron en chamar “cesta”e que
consiste nun listado de produtos
de temporada de onde o cliente
selecciona o que máis lle intere-
sa para posteriormente recibila
na casa. Son os propios labregos
os que se encargan do reparto,
recollendo a idea revolucionaria
do telepizza, pero sen conser-
vantes nin colorantes, con quei-
xo artesanal e tomates da horta.

Mel artesán de carrascos,
noces, repolo, grelos, cebolas,
leite fresco, polos caseiros, ovos
e as fabas de caldo de Liñares
son algúns dos alimentos que se
poden adquirir no local, na súa
maioría procedentes de explota-
cións do país, con prezos fixos,
ao alcance de todos os petos pre-
ocupados. Fronte a outros esta-
blecementos de alimentación
onde os prezos soben ou baixan
en función das colleitas, nesta
tenda ecolóxica os prezos non
varían dunha estación a outra.
Así, unha ducia de ovos costa
sempre tres euros, un quilo de
pataca branca véndese por se-
senta e dous céntimos, un mole-
te de pan de trigo de medio qui-
lo por dous euros con vinte e se-
tecentos gramos de iogur artesán
de Palas de Rei mércase por
dous con sesenta e tres euros.♦

Cesta da compra ecolóxica
Sitios Mar Barros

Comentarios dionisíacos                              Irmandade dos Vinhos Galegos 

Ha umha proliferaçóm de revis-
tas, páginas webs, jornais, e em
geral, curiosidade polo vinho e
a sua cultura, que muito é de
agradecer, para a melhora da
nossa sociedade e a sua felici-
dade nesta Terra. 

Escreven, descreven e cali-
ficam nelas, umha chea de san-
tons, gurus, cronicons, sábios e
críticos da questom que, ungidos
de poderes, julgan, pontificam e
classifican os vinhos, as colhei-
tas, as adegas e o que seja solici-
tado, cual tertulianos na TV.

Algum é de reconhecido mé-
rito e especialidade, e outros
mais bem ao rebufo deles, bus-

cam ser bem pagados, e aprecia-
dos nos meios, por enriba dos
seus merecimentos. A primeira
teoria céptica do técnico reza
que “um especialista, bem paga-
do, certifica o que haja que certi-
ficar”. 

Por isso, leemos crónicas e
críticas muitas, as mais das ve-
zes, interessadas, pagadas direc-
tamente ou como anúncios ou
publireportages que, a base de
dinheiro, formam opiniom, e
aprecio do vinho e da adega, e
assim sobe a demanda e o preço

de todo o esquema, por acima do
seu merecimento objectivo. 

Há um mundo de imagem, de
esnobismo e desenho, que está
na moda, que tenciona produzir
vinhos caríssimos, por acima da
média do mercado, e programa a
apresentaçom para fazê-lo, de
modo artificial, um artigo de lu-
xo. Há gente para todo. 

E além do mais, os gostos e
críticas nom som as mismas nos
diferentes países. Mesmo dentro
do Estado Espanhol, o gosto do
Priorato nom vai na Galiza, ainda

com os seus vinhos de reconheci-
da pontuaçom nas mais exigentes
guias universais. Comemos pro-
dutos e cozinhas diferentes, e
bebemos vinhos afortundamente
distintos. A sobreassada e a en-
saimada nom som igualmente
apreciados , como a zorza e os
melindres, nos dous lugares, e
para um francês nom existe no
mundo vinhos ou cozinha, mere-
centes de tal nome, fora dos seus.
(Chauvin era francês, of course). 

O bebedor deve saber o que
quer, o que prefere, o que bem

lhe sabe e lhe senta. Ao revés
que umha marca de colas ou ga-
sosas, o vinho é, e deve ser, sem-
pre diferente, e manter a sua per-
sonalidade. Mesmo os america-
nos apreciam a diversidade e o
carácter do terroir, contra a ge-
neralizaçom do vinho “cocacoli-
zado”, todo standard. 

E contra a autocompracente
seguridade do gurú-crítico-san-
tom, recomendamos aos bebedo-
res, amantes do vinho, o mesmo,
quer dizer escuitar e ler muito,
beber diversos caldos e adegas,
mas manter sempre a sua perso-
nalidade e critério, na hora de es-
colher um vinho ou um compan-
heiro/a na cama. 

Os críticos-gurus-especialis-
tas vamos por diante, bebendo,
recomendando e criando opi-
niom ao escreber e describir, po-
rém o home é a medida de todas
as cousas e por isso recomenda-
mos o verso de Omar Khayyam: 

“Fecha teu livro, pensa em li-
berdade e encara sem medo o céu
e a terra”. Queremos dizer, escui-
ta as recomendaçons mais ou me-
nos interessadas, apaixoadas ou
erradas dos profetas, druidas,
santons e gurus, mas depóis, crí-
tica e cepticamente, quem decide
es tu, e procura o vinho do que
gostes, que che faga, vaia e sente
bem, por acima das recomen-
daçons de qualquer crítico, mes-
mo das nossas, aqui e agora.♦

www.sursumcorda.net

Criticando os críticos

A. PANARO

www.anosaterra.com

O TEU PERIÓDICO NA REDE
NOVO DESEÑO

NOVOS CONTIDOS
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■ Última Hora ■

■ Números atrasados en PDF ■



Arturo Meirás, escritor na revista
anarquista Brazo y Cerebro, con-
seguira ser o campión de Galiza
dos pesos lixeiros. Un boxeador
de sona fillo da señora María,
pescantina da Silva de Abaixo.

Pequeno de estatura, xa ades-
traba correndo de casa ao traba-
llo. Con oficio de fontaneiro, lo-
go da xornada diaria, unhas noi-
tes ía ao ximnasio aberto fronte á
panadaría dos irmáns Fariña, ben
perto da avenida de José Lom-
bardero, e outras dedicábaas ao
estudo na Escola Racionalista
animada por un anarquista ferro-
lán apelidado  Amil. 

O ximnasio onde se cultivaba
no puxilismo lindaba cunhas vi-
vendas nas que, na maior parte
delas, moraban gardas civís. Ar-
turo compartiu cos fillos dalgún
deles exercicios e un cuadriláte-
ro onde, entre todos, destacaba o
seu estilismo e o dos seus com-
pañeiros Paco Beltrán e Boedo.

O Paco Beltrán viñera de No-
va York pero o cambio de aires
prestoulle mal. Ao chegar á Coru-
ña, saíranlle forunchos e por con-
ta deles pasou días esmirriado e
coa pel vermella. Aos tres meses,
xa amoldara o corpo practicando
boxeo á par de Boedo e Meirás.

Era o 1935. Un ano despois
Boedo aparcara as luvas, Beltrán
afinara o estilo e Arturo xa aca-
dara ser campión de Galiza.

Pero o Meirás seguía a ser un
traballador máis. Sen seguro nin
dereito á asistencia sanitaria,
pensaba que de man do anarco-

sindicalismo viría a solución. As
Juventudes Libertarias eran a or-
ganización onde militaba e a
CNT o seu sindicato.

Estando no local sindical da
rúa Cordelaría soubo dos primei-
ros sinais do terror. Foi cando
balearon a sede obreira desde a
rúa do Socorro. Fixérono con
pistolas do exército, cargadas e
armadas, na panadaría, que a ca-
rón de Baldosas Escudero, man-
tiñan os pais do falanxista Juan
Canalejo. O Canalejo da Coruña,
como o José Antonio Girón de
Valladolid, abría o camiño a uns

crimes que, pouco tempo des-
pois, petarían na porta do cam-
pión dos pesos lixeiros.

Da de Arturo Meirás, 24
anos, veciño da Silva de Abaixo.
Dunha casa pequena, con porta
ancha e de folla dupla para en-
tornar. Con Holando Mosquera,
o seu compañeiro libertario, fó-
rono cazar en novembro do 36.
Leváronos até a praia de Bastia-
gueiro onde, coas grilletas nas
mans e logo de pegarlle vinte ti-
ros a cada un, aínda pensaron
que os tiñan que rematar. 

Arturo coñecía ben esa praia.

Moitas veces, logo de saír da Es-
cola Racionalista de Amil, o
mestre a quen tamén asasinaron,
achegábase a ela a ollar o bater
das ondas na area. A mesma da
que logo de morto, foi recollido
e cargado nun carro de vacas. O
seu destino sería Santa Cruz de
Liáns en Oleiros.

Non esquezades a Arturo
Meirás Martínez, racionalista, li-
bertario, campión de Galiza dos
pesos lixeiros. Nin tampouco
que algún dos que o asasinou o
12 de novembro de 1936 cruzara
guantes con el.♦
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Memoria de Ferro                           Antón Patiño Regueira

Pactos e
poder
FRANCISCO CARBALLO

Oun de decembro tivo
lugar en Xenebra un
pacto político entre

“persoas boas”, entre os “ho-
mes bos” da vella fala. 200
israelitas e 200 palestinos fir-
maron unha solución de con-
senso para a paz. Uns e
outros cederon nas súas
preferencias; uns e outros
concederon dereitos e acepta-
ron deberes. Bo agasallo de
nadal. 

O futuro deste Pacto de
Xenebra está por ver, mais en
todo caso  conforta. 

É un feito
“antiglobalización
neoliberal”, é un feito de
alterglobalización humana.
Responde aos desexos da po-
boación, ás arelas infindas
dos seres humanos de todo o
mundo. Por que os gobernos
están a ser incapaces de resol-
ver os conflitos no Próximo e
Medio Oriente? Por que son
incapaces de darlles paz aos
pobos envoltos en múltiplas
guerras?

A ollada aos parlamentos
español e galego  danos unha
resposta. Nos dous a mesma
actuación: non hai diálogo,
non hai debates na
elaboración das leis. Todo se
decide pola maioría absoluta
do PP, que aproveita todos os
procedementos marxinais pa-
ra lexislar. 

A quen obedecen os parla-
mentarios do PP? En
principio, ao seu xefe e,
mediante este, aos poderes
fácticos agachados. Son estes
poderes os que pervirten toda
a sociedade. E son os seus
mandatarios os responsábeis
que obteñen algúns
beneficios, as farangullas da
mesa das finanzas. 

No XXV aniversario da
Constitución, todas son
louvanzas a este logro de con-
senso. A verdade é que a
Constitución do 78 ten
valores, mais é un sapoconcho
que disfraza os privilexios de
clase e agacha os dereitos das
nacións do Estado. Outra hou-
bo, no 1931, máis avanzada
no social e igual de confusa
na aceptación da realidade
plurinacional. Na Europa Uni-
da, a constitución do 78 é un-
ha antigalla. A obstinación do
“poder gobernamental” en
non reformala de innmediato
proba a súa ruindade e falta
de visión. 

A un nivel máis xeral,
temos un parecido xogo de in-
tereses financeiros e de lobbies
do poder. A guerra do Iraq non
é máis que unha guerra
imperialista ao servizo de mul-
tinacionais do petróleo e do ar-
mamentismo; a imposíbel con-
vivencia en Palestina é o
produto de poderes militares e
de fundamentalismos
hipócritas nos que subxace a
cobiza. Mais o “pobo común”
quere a paz e sabe acordar os
medios de paz; así o día un en
Xenebra e cantas veces poida
rachar as cadeas.♦

Após a atenta escuta duma obra
minha, um amigo lego fez-me
uma análise da peça muito acer-
tada, expressando-se com analo-
gias e referências a outros auto-
res para suprir o vocabulário téc-
nico. Ele estava a fazer um es-
forço por compreender os meca-
nismos duma linguagem que po-
dia identificar e até descodificar
em grande medida.

A música é uma linguagem
abstracta e o seu código não ser-
ve para pedir um copo de agua,
mas a imensa maioria dos ouvin-
tes percebem mensagens na mú-
sica. Evidentemente são mensa-
gens subjectivas, emocionais.

A base intrínseca da estrutura
musical é algo tão simples como
a tensão-distensão. Realmente a
música pode considerar-se uma
linguagem binária semelhante a
utilizada pelos computadores,
mas com uma riquíssima biblio-
teca de recursos aplicativos.

A consonância-dissonância é
uma forma de tensão-distensão.
Também o são escalas, dinâmi-
cas, acordes, melodias, ritmos,
repetições, simetrias, timbre,
contrapontos, fraseado. Tudo is-
so são ferramentas para distri-
buir a tensão-distensão ao longo
da obra de um modo estratégico,
conforme a necessidade expres-

siva. Trata-se de provocar no ou-
vinte uma sensação coerente, e
se cada vez que escuta a obra
descobre uma nova sensação
então estamos a falar de arte.

Um mesmo som evoca cou-
sas mói diversas em cada indiví-
duo do auditório porque cada
pessoa descodifica esse som
conforme a sua própria experiên-
cia, é dizer, com a memória. 

A memória permite relacio-
nar os princípios formais duma
peça entre si, situá-los no perío-
do histórico, reconhecer citas de
estilo ou de autores, e também
relacionar uma experiência com
outras precedentes.

Um ouvinte pode dizer duma
música que é “brincadeira”,
“triste” ou “bachiana”. Isto é
uma resposta da memória e de-
pende da cultura auditiva da pes-
soa. Ainda sem conhecer a obra,
a memória pode identificar ele-
mentos formais e perceber a sua
arquitectura por comparança
com outras obras de estilo se-
melhante. Dai que quando um
ouvinte se enfrenta a um estilo
novo para ele, carecendo de
qualquer referência, experimenta
uma desorientação similar a de
escutar um idioma estranho,
afastado dos grupos linguísticos
que conhece, percebendo-o co-

mo um caos. Se frequenta o idio-
ma habitua-se ao som e pouco a
pouco vai identificando palav-
ras, conceitos, frases e até pode
falar nessa língua estranha. É a
memória a que possibilita o pro-
cesso de familiarização. A me-
mória é a cultura.

A música baseia-se em prin-
cípios físicos e matemáticos pu-
ramente abstractos. Compreen-
der a lógica da sua linguagem é
descobrir cânones de beleza em
perpétua evolução.

A música é a expressão mais
formosa das matemáticas.♦

O Bardo na Brétema                          Rudesindo Soutelo

Linguagem 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

Arturo Meirás, o boxeador libertario 

Do cárcere da Coruña os presos eran sacados para aparecer mortos en Bastiagueiro.



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 Bahía que presen-
tará o escritor e profesor
Carlos Meixome.

O BarO Barcoco
■ CINEMA

OPEN RANGE
Esta fita de Kevin Costner
poderá verse na Casa da
Cultura o venres 19, sába-
do 20 e luns 22 ás 22:30 h.
e o sábado 21 e xoves 25 ás
17, 20 e 22:30 h. No mes-
mo lugar 24 Hour Party
people, dirixida por Micha-
el Winterbottom, proxec-
tarase este xoves 11 ás
22:30 h; e, á mesma hora o
mércores 17 e xoves 18,
emitirase Sweet Sixteen do
comprometido Ken Loach.

■ CONFERENCIAS

DA TRADICIÓN ORAL
Á LITERATURA
Luís García Mañá, autor
de diversos libros, imparti-
rá esta charla para estudan-
tes de bacharelato e secun-
daria. Este xoves 11 ás 12
h. na Casa da Cultura.

■ EXPOSICIÓNS

ESQUECIDOS POR NOÉ
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 Viloira até o luns 15 de
decembro de 19 a 21 h.

BIENAL DE GRAVADO
CAIXANOVA
Ista entidade presenta ao
público, na súa sala, as
obras premiadas niste co-
ñecido 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 es-
pléndidas interpretacións
dos temas máis coñecidos do
xénero, o sábado 13 ás 22:30
h. na Casa da Cultura.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

LOS NIÑOS
DE LA GUERRA
As fotografías de Gervasio
Sánchez estarán no Audito-
rio Municipal até este sába-
do 13.

CeeCee
■ EXPOSICIÓNS

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

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
Akira Kurosawa continúa
a protagonizar a programa-
ción coa proxección de O
trono de sangue (1957) o
xoves 11 ás 20:30 h., e A
fortaleza escondida (1958),
o mércores 17 e xoves 18 ás
20:30 h. Dedicarase un ci-
clo a Olivier Assayas coas
fitas HHH, un portrait de
Hou Hsiao-Hsien (1997) o
venres 12 ás 18 h.; Winston
Tong en studio (1984) e
Désordre (1996) o sábado
13 ás 20:30 h.; Un nouve-
llevie (1996) poderá verse o
martes 16 ás 20:30 h. A se-
rie dedicada ao Novo docu-
mental Americano: Bran-
son Musicland USA (Peter
Sillen, 2003), Little Flags
(Jem Cohen, 2000), The
gift (Louise Hogarth,
2002) e An injury to one

(Travis Wilkerson, 2002)
proxectaranse o venres 12
ás 20:30 e o sábado 13 ás
18, Long gone (Jack
Cahill, David Eberhardt,
2003); Honrns and Halons
(Suki Hawley, Michael
Galinsky, 2002), o luns 15
ás 20:30 h. Máis informa-
ción en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

GALICIA
CAMIÑO CELESTE
Desde o mércores 17, e até o
29 de febreiro, poderemos
gozar coas fotografías aereas
de Xurxo Lobato na sala da
Fundación Caixa Galicia.

XAIME CABANAS
2003 é a mostra de pinturas
deste artista que se poden
visitar na galería Ana Vila-
seco.

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

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

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

Mª LUISA
DE ORLEANS
Unha raíña efémera com-
pleta o título desta exposi-
ción que, até xaneiro, vai
estar no Museo de Belas
Artes. Escolma de pinturas,
debuxos, gravados, escultu-

ras, obxectos e libros ilus-
trados que, partindo desta
personaxe, ensina o papel
que a historia reservou ás
princesas europeas na polí-
tica internacional, alianzas
dinásticas, relación entre
arte e ideoloxía durante o
Absolutismo e o conse-
guinte uso das decoracións.

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

GRANDES MESTRES
DO MUSEO
LÁZARO GALDIANO
Organizada pola Fundación
Barrié, poderá ser visitada
nas súas salas, até o 7 de
xaneiro. Inclúe unha serie
de grandes mestres da pin-
tura española e europea,
nunha escolma da impor-
tante pinacoteca do antedi-
to museo, con obras data-
das entre os séculos XV e
XIX. Aínda que prima a
pintura española, con espe-
cial presencia de Francisco
de Goya representado con
catro obras, tamén están
presentes grandes autores
da pintura gótico-flamenca,
holandesa e inglesa.

■ MÚSICA

AL AYRE ESPAÑOL
Baixo a dirección de
Eduardo López Banzo,
dará un concerto este xoves
11 ás 20:30 h. na igrexa de
San Domingos.

VIII CICLO DE
NOVOS INTÉRPRETES
O guitarrista Andrés
Campanario interpretará
obras de Scarlatti, Bach,
Regondi, Ruiz-Pipó e
Maxwell Davis o luns 15
ás 20:30 h. no auditorio da
Fundación Pedro Barrié
de la Maza.

ORQUESTA
SINFÓNICA DE GALIZA
O próximo xoves 18 ás
20:30 h. dará un concerto
no Pazo da Ópera

FeneFene

■ EXPOSICIÓNS

A MEMORIA
DO HUMOR
Vinte debuxos de humoris-
tas galegos contemporáneos
–Alexandre, Benlloch, Jo-
sé Tomás, Kiko da Silva,
Leandro Barea, Pereiro,

Salas, Seijas, Tonisavski e
X. Marín– para contemplar
a guerra civil e a posterior
represión. Tamén se expo-
rán reproducións dos álbu-
mes de Castelao, Galiza
Mártir, Atila en Galiza e Mi-
licianos, en colaboración co
Museu de Pontevedra. Am-
bas mostras estarán até o 18
de decembro no Museu do
Humor-Casa da Cultura. 

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

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

A colección ‘Clásicos’ de Xerais
presenta unha Antoloxía da lírica
galego-portuguesa, editada por
Xosé Bieito Arias Freixedo. Trá-
tase dun volume ambicioso que
pretende volver xunguir o gran

público coa era dourada da nosa
poesía. Cantigas de amigo, de
amor e de escarnio e maldicir, de
Airas Nunes a Don Dinís, pasan-
do por Pero Meogo, Meendinho
ou Martín Códax.♦

O pastel da lírica galega medievalO pastel da lírica galega medieval
O O TTrinquerinque
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☞ MASTER AND COM-
MANDER. Para evitar

que a chegada ao Pacífico incli-
ne a guerra en favor de Napole-
ón, en 1805 un navío de guerra
inglés persegue polo Atlántico a
un barco corsario francés máis
rápido e mellor armado.

☞ MATRIX REVOLU-
TIONS. Nesta terceira en-

trega as máquinas ameazan seria-
mente Sión e están a piques de en-
trar, de modo que deben organizar
a defensa mentres Neo vai á cida-
de 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 rei-
no, que pretendían matar ao rei.
Entón, 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 SOL-
DIERS. Até a chegada

dun novo sarxento da vella es-
cola, a corrupción é xenerali-
zada nunha compañía de solda-
dos americanos destacados
nunha base da Alemaña dos úl-
timos momentos do muro.

☞ A PELOTA VASCA.
O polémico filme docu-

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

☞ O SEGREDO DE JOE
GOULD. Nos anos co-

renta un xornalista do New Yor-
ker escribe sobre a vida dun va-
gamundo intelixente que está a
redactar unha historia oral do
mundo. Baseada en dous relatos
de Joseph Mitchell. Orixinal.

☞ CRUELDADE INTO-
LERÁBEL. Comedia

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

e dos corpos non anoréxicos.

☞ MYSTIC RIVER.
Cunha traxedia da infan-

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

☞ SOÑADORES. Co maio
do 68 de fondo, dous ir-

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

☞ BOA VIAXE, EXCE-
LENCIA! No palacio do

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

CarCarteleirateleira

Nun afastado país un ne-
no é depositado no mar
dentro dun cofre, de onde
o recolle un cabaleiro,
que o coidará xunto coa
súa dona. Aspira a con-
verterse en cabaleiro,
conseguíndoo pese aos
atrancos, chegando a sal-
var o reino dos numero-

sos inimigos que o acosa-
ban. Da man de Artello -
Teatro Alla Scala 1:5,
será representada o ven-
res 12 na Casa da Cultu-
ra do BARCO DE VALDEO-
RRAS, para finalizar a xi-
ra que están a realizar, o
venres 26 no Fórum Me-
tropolitano da CORUÑA.♦

Amadís de algurAmadís de algureses

O grupo independente barcelo-
nés Love of Lesbian presentará
Ungravity, pop personal con pe-
quenos trazos de sons proceden-
tes da outra beira do Atlántico.
Xunto con el estará o, tamén,
grupo barcelonés, Les Philippes,

que aproveita para presentar o
recén estreado Philarmonic Phi-
lanthropy, pop dos 60 e 70 con
apuntes psicodélicos. Estarán na
Iguana Clube de Vigo o venres
12; e no Playa Clube da Coruña
o sábado 13.♦

Love of LesbianLove of Lesbian

Xosé
Manuel
Beiras

falará en
BAIONA iste

venres 12.

Luís M.
García

Mañá falará
sobre a

tradición
oral na

literatura
este xoves

11 no
BARCO.

Love of Lesbian.

Les Philippes.

A Fundación
Barrié da
CORUÑA
alberga
os grandes
mestres
do Museu
Lázaro
Galdiano.



FerrFerrolol
■ 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.

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

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao pú-
blico o seu museo, no que
se poden contemplar esque-
letos de diferentes animais
e unha colección de pega-
das e de minerais, entre ou-
tros elementos. O horario é
de 9:30 a 13:30 e de 16:30
a 20:30, de luns a venres.

O GrO Groveove
■ ACTOS

EXALTACIÓN
DO CENTOLO
O Padroado Local de Tu-
rismo promove até o do-
mingo 14, estas xornadas
para gozar con este marisco
e da oferta de augas termais
do municipio.

LugoLugo
■ ACTOS

O PRIMEIRO ANTÓN
VILLAR PONTE
Presentación do libro gaña-
dor do XVII premio literario
Ánxel Fole o xoves 18 ás
20: h. no salón de actos da
Fundación Caixa Galicia

■ EXPOSICIÓNS

SINFONÍA
Este é o título da mostra
que a artista Sabela Baña
ten aberta na Biblioteca Pú-
blica 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 traballos son
expostos no Museo Provin-
cial, até o 13 de decembro. 

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

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.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

NELSON VILLALOBO
Presenta Laberintos Urba-
nos, debuxos e pinturas,

na galería de arte Visol,
até o 3 de xaneiro.

RICHARD SANTOS
Mostra das súa pinturas no
Ateneo.

BUCIÑOS
Poderán ollarse as súas es-
culturas na Aula de Cultura
Caixanova.

OUTONO FOTOGRÁFICO
Está chegando ao seu rema-
te a XXI edición. Oitenta e
oito exposicións que estive-
ron repartidas entre Ouren-
se e outras cidades galegas.
Aquí aínda podemos ollar:
Pacheco, a memoria dun
tempo e dun país, testemu-
ña gráfica da transforma-
ción de Vigo, no C.C. da
Deputación até o 15 de de-
cembro. Leccións da me-
moria,  imaxes da infancia
e recordos que evocan o pa-
norama escolar dos anos
40-70, de Olalla García,
na sala de exposicións Cai-
xa Galicia até o 12 de de-
cembro. Vida e morte das
estatuas, fantasías, obse-
sións e soños variados, de
Victoria Dielhl, até o 13 de
decembro na Casa da Xu-
ventude. Sobre impresións,
serie a cor no que o colaxe
é o elemento común, de
Laura Gardós, na Casa da
Xuventude até o 13 de de-
cembro. Vodas nos 70, a
xuventude dos 70 no café
Catro Postes. Do I concur-
so de fotografía Purifica-
ción García estarán expos-
tos, no Museo Municipal
até o 15 de decembro, os
traballos dos galardoados
Rubén Ramos, Mario Ay-
guavives e Laura Torra-
do. A mostra de Tamara
Arroyo poderá ser ollada,
até o 15 de decembro, na
galería Marisa Marimón.

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

A TERCEIRA
NON É A VENCIDA
Loles Díaz falará sobre en-
vellecer é vivir o venres 12
ás 20 h. na Aula Sociocultu-
ral de Caixa Galicia

■ EXPOSICIÓNS

FOTOPRES 03
As obra do prestixioxo con-
curso fotográfico estarán
no Pazo da Cultura até o 11
de xaneiro.

URBANO LUGRÍS
A Fundación Caixa Galicia
mostra no Café Moderno os
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 dun-

ha fonte de ensoñación oce-
ánica”, en palabras de An-
tón Patiño.

FERNANDO AZEVEDO
O Museo de Pontevedra
acollerá unha mostra deste
artista até o 21 de decem-
bro.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

GRABARKA...
El monte de las seis mil
cruces. Pódense ver as fo-
tografías de Cristina Gar-
cía Rodero, até finais de
decembro, no Museo Etno-
gráfico. No mesmo lugar
desenvólvese a mostra fo-
tográfica El camino de ku-
mano. La naturaleza divi-
nizada.

RibadeoRibadeo
■ ACTOS

LUDOTECA DO NADAL
Do martes 16 até final de
mes, as crianzas poderán
gozar na Torre dos Moreno
de 11 h. a 14 h. e de 16:30
h. a 20 h.

■ MÚSICA

CONCERTOS DE NADAL
O pianista Antonio Queija
Uz toca o domingo 14 ás 21
h. na igrexa de St. Eulalia
da Devesa.

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

JACQUES TATI
A modernidade ten cabida
na programación do Cine-
clube Compostela coa fta
deste cómico francés recu-
perador do slapstick Traffic
(Francia 1970) o martes 16
no auditorio de Xornalismo
ás 20:15 h. e 22:30 h.

25 ANOS DE
CONSTITUCIÓN
Ciclo organizado polo Con-
cello no teatro Principal e
do que aínda podemos ollar,
La vieja memoria, de Jai-
me Camino, este xoves 11
ás 18 e o sábado 13 ás 20 h;
Los niños de Rusia, tamén

de J. Camino, este xoves
11 ás 21, o venres 12 ás
22:30 e o domingo 14 ás 18;
El efecto Iguazú, de Pere
Joan Ventura, este xoves
11 ás 22:45, o venres ás 18,
o sábado á 23 e o domingo
ás 20 h; La guerrilla de la
memoria, de Javier Cor-
cuera, o venres ás 20:30 e o
domingo ás 22:45 h; e En-
tre rojas, de Azucena Ro-
dríguez, o sábado ás 18 h.

■ CONFERENCIAS

A EDUCACIÓN,
CULTURA E VIOLÉNCIA
Dentro do II Ciclo de cine-
ma e charlas Cultura de
Paz para un novo milenio,
o venres 17 ás 19:30 h. ex-
porá o seu punto de vista
na sede da Fundación Cai-
xa Galicia o escritor Ma-
nuel Rivas.

■ EXPOSICIÓNS 

CÀNTIC DEL SOL
Poderemos admirar esta
mostra de obras de Joán
Miró a partir do vindeiro
venres 12 e até o 31 de xa-
neiro na sede da Fundación
Caixa Galicia

XOSÉ L. DE DIOS
Inaugura unha mostra da
súa pintura este venres 12
na galería José Lorenzo,
onde poderemos coñecela
até o 11 de xaneiro. En ver-
bas de Miguel A. Cuña, “is-
tes lenzos son a ollada dun
pícaro que rompía a zapata-
zos a lámina de auga das
pucharcas e degoiraba por
subir polas toscas escadas
do inmenso palleiro”.

CURRUNCHOS
DO VASTO TEMPO
Conxunto de fotografías en
blanco e negro sobre papel
gravado, emulsións sobre
papel de acuarela, aluminio
ou madeira do artista mon-
fortino Carlos Martínez
Casanova, na mostra arte-
llada pola galería José Lo-
renzo que poderemos ver
na sala de exposicións do
hotel Porta do Camiño até
o 18 de xaneiro.

AS CORES DA MÚSICA
A Casa da Parra acolle es-
ta mostra de Rafael Úbeda.

CANTO
CUSTA O AMOR?
Instalación de María Ruí-
do e Xoán Anleo que 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, Ba-
rreiro, Mª Antonia Dans,
Fran, Godoy, Garabal,
Laxeiro, Lugrís Vadillo,
Lago Rivera, Leopoldo
Nóvoa, Miguel Pradilla,
Xabier Pousa, Pailos,
Mercedes Ruibal, Sevi-
llano, Seoane e Arturo
Souto son os integrantes
desta colectiva que se po-
de visitar na galería José
Lorenzo (Franco 3-1º).

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 Galicia até 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 Pazos e Jordi
Colomer, que pretende ser
unha reflexión sobre a per-
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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

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 normas
viarias, amenizadas con paradas nos
lugares con mellores vistas, conver-

sa intelectual das que xa non hai e
unha presenza física de impacto. Es-
tarán o venres 5 na sala Clam de
XINZO ás 24:30; o sábado 6 na Ba-
randa do BARCO DE VALDEORRAS
ás 23; na sala Casa de Arriba de VI-
GO o xoves 11 ás 22:30; na Barriga
Verde de LALÍN o venres 12 ás
22:30; no Xilfo de CARBALLO o sá-
bado 13 ás 22:30; e no Vinilo d’O
GROVE o domingo 14 ás 22:30.♦

TTransporransportes Hernández & Sanjurjotes Hernández & Sanjurjo

A Fundación Casa Museu A
Solaina da parroquia de Pilo-
ño (Vila de Cruces) quere re-
memorar a tráxica história
acontecida hai trinta e cinco
anos na noite de Santiago, cun
homenaxe, o sábado 13, como
lembranza aos músicos desa-
parecidos, en particular, e á
música popular en xeral. Os

actos comenzaran ás 18 h.
cunha concentración de forxa-
dores e gaiteiros, a presenta-
ción do libro da VI Forxa Lite-
raria e un sorteo dunha escul-
tura entre os forxadores. Xa-
bier Vázquez Parcero contará
a historia do acontecido e des-
cubrirase unha talla en pedra
na lembranza dos gaiteiros,

para rematar cunha interpreta-
ción musical e un convite a to-
dos os asistentes. Os interesa-
dos en participar na homena-
xe, tanto como grupo como de
forma individual, poden diri-
xirse a Fundación Casa Museu
A Solaina de Piloño a través
dos telf. 986 586 006 ou no
686 715 796.♦

Homenaxe aos gaiteirHomenaxe aos gaiteiros afogados no Ullaos afogados no Ulla

O grupo lucense presenta o seu primeiro
álbum, Things I Wanted, con influencias
que van desde os Throwing Muses, Pi-
xies, Sugar ou Dinosaur Jr., o xoves 18
na Casa do Patín de SANTIAGO; o venres
19 na sala Nashville de VIGO; e o sába-
do 20 no Mardigrass da CORUÑA.♦

IslabikiniIslabikini

A mostra
fotográfica
de Victoria

Diehl na
Casa da

Xuventude
de OURENSE
remata este
sábado 13

Xosé Luís de Dios colga os seus lenzos na galería José Lo-
renzo de SANTIAGO.

O mosteiro
de Poio
fotografado
por Zagala,
que forma
parte da
mostra
Fotografía
na Galiza
no s. XIX,
que se
encontra no
Pazo de
Fonseca de
SANTIAGO.



vesión do obxeto, que ten a
súa orixe na descontextua-
lización que del se fai e que
Marcel Duchamp inaugu-
rou coas súas ready-made,
en 1917, mostrando un uri-
nario nun espazo artístico.
Brossa está considerado co-
mo o creador da poesía vi-
sual; Colomer é un dos ar-
tistas españois da súa xene-
ración con maior peso inte-
nacional, tendo a súa obra
carácter conceptual á vez
que literario; a obra de Car-
los Pazos está vinculada ao
obxeto (ensamblaxe) e a fo-
tografía impregnándoa dun
ambiente nostálxico. Na
galería Trinta (Virxe da
Cerca 34) até o 18 de de-
cembro.

XURXO ORO CLARO
A galería Espacio 48 alber-
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 CGAC transformase desta
volta no escenario para unha
mostra do artista galego. O
que se espera de nós é 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. 

IMAXES DO SOÑO
EN LIBERDADE
Películas inéditas de Euge-
nio Granell en colabora-
ción co Centro Galego de
Artes da Imaxe. A Funda-
ción Granell ademais cele-
bra os seus oito anos de fun-
cionamento cunha exposi-
ción de parte dos seus fon-
dos. A través dela queren
dar a coñecer algunhas das
obras que tanto Granell co-
mo a súa muller, Amparo,
foron doando para que a
fundación se manteña como
un grande escaparate da arte
surrealista. No Pazo de Ben-
daña, até finais de ano.

■ MÚSICA

REAL FILHARMÓNICA
DE GALIZA
Este xoves 11 ás 21 h. bai-
xo a dirección de Antoni
Ros Marbà, toca no Audi-
torio de Galiza.

HIP-HOP
A sala Capitol acollerá un
minifestival para os aman-
tes deste estilo no que parti-
ciparán a banda SFDK, o
sevillano Tote King e os
madrileños Duo Kie, o sá-
bado 13 ás 21:30 h.

LE PUNK
A banda madrileña presen-
tará o seu primeiro disco na
sala Capitol o mércores 17
ás 23 h. O xoves 18 nesta
sala tocarán Los Horizon-
tes, músicos experimenta-
dos e ben coñecidos na es-
cena musical.

LEILÍA
A súa nova aposta pasa por
crear letras adaptadas ás
melodías tradicionais, que
falen do noso tempo, das
nosas vidas, en colabora-
ción con outros músicos e
artistas. As voces das pan-
deiretas a capella nun con-
certo único coma unha
viaxe pola súa historia. O
sábado 20 ás 22 h. no tea-
tro Galán. 

■ TEATRO

II FESTIVAL AMADOR
A. MAGÁN
Organizado polo IGAEM
no Salón Teatro, continúa
este xoves 11 coa compañía
Porta Aberta que subirá ao
estrado con O galego, a
mulata e o negro; o venres
12, A mandrágora, por
Achádego; o sábado 13,

Vixía, por O Trasno Novo;
e o domingo 14, Os Mise-
rabeis, de Víctor Hugo, por
Palimoco. As sesións son
ás 22 h. e custan 3 euros,
hai un bono por 12. 

INSOMNIO
Teatro Cachuzo representa
este texto, de Rubén Rui-
bal, da viaxe de dúas Ali-
cias insomnes que decorre
dunha banda para outra do
espello, este xoves 11 e
venres 12 ás 22 h. e o sába-
do 13 ás 23 h. na sala Nasa. 

RÍO BRAVO 02
Derradeira oportunidade
para ver ou lembrar esta
emblemática obra de Ché-
vere, na sala Nasa o próxi-
mo xoves 18 e venres 19 ás
22 h. e o sábado 20 ás 23 h. 

TTuiui
■ DANZA

VISTO Y NO VISTO
A compañía madrileña Ara-
caladanza representará esta
obra para crianzas, que reci-
biu o premio ao mellor es-
pectáculo de danza 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.

■ TEATRO

AS CINCENTAS
DESCLOWNTROLADAS
Dous son Compañia re-
presenta o conto clásico da

cincenta baixo o ponto de
vista dos clowns contempo-
ráneo, para todos os públi-
cos, o venres 19 ás 21 h. no
teatro da Área Panorámica.

VVerínerín
■ MÚSICA

V CICLO SINFÓNICO
Alberto Conde e a Orques-
ta Sinfónica de Melide es-
tarán o venres 12 ás 20 h. na
igrexa PP Mercedarios.

VVigoigo
■ ACTOS

DISCAPACIDADES
A Fundación ONCE organi-
za unhas xornadas de portas
abertas na súa sede, dentro
das que se encadra a repre-
sentación teatral de Fara-
gullas polo grupo Valacar
este xoves 11 ás 20:30. 

ARTE CON SENTIDO
Programa do MARCO para
achegar da institución á so-
ciedade, os xoves 11 e 18 e
venres 12, 19 e 26 ás 17 h.
nos que haberá obradoiros
plásticos para crianzas de 3
a 8 anos. Os domingos 14,
21 e 28 ás 12 h., as crianzas
que teñan máis de 2 anos, e
vaian acompañadas, pode-
rán participar no espectácu-
lo Obradoiro dos sentidos:
O gusto e o olfato, O xenio
do museo e Bailando cos
sentidos respectivamente.

■ 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
“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
No MARCO, con entrada
de balde, este xoves 11 ás
20 h. a Xefa do Departa-
mento de Obras Audiovi-
suais do Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía,
Berta Sichel, presenta o
programa Adolescentes: ci-
ne e vídeo para/sobre mo-
zas e mozos.

CALIDADE DE VIDA E
MINUSVALÍAS...
nunha Sociedade Multiét-
nica e Globalizada organi-
zada pola Fundación Me-
nela este xoves 11 ás 20 h.
na sala do Centro Social
Caixanova. Na sala do
Centro Cultural desta enti-
dade ás 19:30 h. a Funda-
ción Sálvora presenta o te-
ma da Protección ás Perso-
as con Discapacidade Inte-
lectual e ás súas Familias,
Aspectos Fiscais e Patri-
moniais.

CINE E VÍDEO
PARA A MOCIDADE
Este xoves 11 ás 20 h. no
MARCO, con entrada de
balde, a Xefa do Departa-
mento de Obras Audiovi-
suais do Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía,
Berta Sichel, presenta o
programa deste ciclo.

■ DANZA

MOSTRA DE
COREOGRAFIAS
As obras premiadas pola
Asociación Galega de Pro-

fesionais da Danza pode-
ranse disfrutar no teatro-sa-
la de concertos do C.C.
Caixanova o mércores 17
ás 20:30 h.

■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR
As obras do prestixioso
premio de fotografía da na-
tureza, recoñecido como o
máis importante do mundo,
organizado pola BBC Wild-
life Magazine e o Museo de
Historia Natural de Lon-
don, estarán expostas, até o
18 de xaneiro, na sala de
exposicións III do C.C.
Caixanova.

38 CONCURSO DE
BELÉNS CAIXANOVA
O histórico certame inau-
gúrase o venres 19 na sala
de exposicións I do Centro
Social, onde estará até o 6
de xaneiro.

L´ATELIER DE
MONTPARNASSE
Froito da colaboración en-
tre Caixanova e o Museu
Montparnasse de París, a
partir do vindeiro xoves 18,
as obras de artistas como
Matisse, Leger, Picasso,
Modigliani, Delauny ou
Picabia, entre outros repre-
sentantes de principios do
século XX –cando estouran
os grandes criadores do cu-
bismo, séntanse as bases da
abstracción, practícanse as
irreverencias dadás e se dá
o paso aos soños do surrea-
lismo– poderémolas ollar
no C.C. Caixanova até o 22
de febreiro.

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, Sucasas ou
o grupo Atlántica entre ou-
tros, pódense contemplar no
Centro Social Caixanova de

VII CONCURSO GALEGO
DE CARICATURISTAS NOVEIS
Os participantes, galegos e resi-
dentes en Galiza de entre 14 e
30 anos, poderán presentar o nú-
mero de caricaturas que consi-
deren axeitado,  tanto retratos
como viñetas de humor gráfico,
de técnica libre valorando espe-
cialmente os traballos sobre per-
soeiros do mundo cultural, polí-
tico ou social do país. As carica-
turas, dun tamaño mínimo DIN
A4 e máximo DIN A3, envia-
ranse antes do luns 15 co título
e un lema no dorso e acompaña-
das dun sobre pecho no que fi-
gurará o mesmo lema no exte-
rior, e dentro o título ou relación
dos presentados, os datos do au-
tor e unha fotocopia do DNI así
como un teléfono de contacto, á

Casa da Xuventude de OURENSE
(rúa Celso Emílio Ferreiro 27 -
32004).

A APRENDIZAXE DA
MIRADA
Ver e mirar o cine é o título des-
te curso de iniciación á linguaxe
audiovisual que organiza o Con-
cello de RIBADEO, no que se
abordarán como temas principais
o guión, decorados e escenarios,
actores e cámaras, a escritura da
luz e a posta en escea e realiza-
ción. O curso, dirixido en xeral
ás persoas interesadas no mundo
da imaxe e especialmente ás que
desexen encamiñarse polos viei-
ros da interpretación, dirección
ou crítica cinematográficas, será
impartido polo Licenciado en
Ciencias da Información, produ-

tor e director Miguel Castelo, do
luns 22 ao mércores 24, venres
26 e sábado 27 en xornadas ma-
tutinas de 10 a 14 h. ou vesperti-
nas de 16 a 20 h. que os partici-
pantes deberán escoller no mo-
mento da inscripción. A matrícu-
la, que ten un custo de 21 euros,
entregarase entre o 9 e o 17 no
Concello de Ribadeo, acompaña-
da do resgardo do pagamento das
taxas. Máis información no telf.
982 128 650. 

PREMIO DE LITERATURA
INFANTIL E XUVENIL PURA E
DORA VÁZQUEZ
Promovido pola Deputación de
OURENSE e cun premio de 3.000
euros, poderán participar autores
de calquera nacionalidade cun
mínimo de 10 obras inéditas e

orixinais, tomando como base o
texto premiado na modalidade de
narrativa deste mesmo premio.
Enviaranse os orixinais, baixo le-
ma,  nun sobre pecho cos dados
do autor ao Rexistro Xeral da De-
putación ourensá antes do sábado
20 de decembro. 

UNHA ÉTICA PARA A
CIVILIZACIÓN TECNOLÓXICA
E GLOBALIZADA
Entre o xoves 11 e o sábado 13,
en colaboración co Consello da
Cultura Galega, o Seminario Ga-
lego de Educación para a Paz or-
ganiza este acto no aniversario de
Hans Jonas (1903-2003), que
pode ser homologado por un cré-
dito de libre configuración para
todas as titulacións. Máis infor-
mación en www.sgep.org♦
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SFDK, sobre estas liñas, Tote King, á dereita, e Duo Kie participan no concerto de hip hop da
sala Capitol de SANTIAGO o sábado 13.

Alberto
Conde, á

dereita, e a
Orquestra

Sinfónica de
Melide

participan
no V Ciclo

Sinfónico de
VERÍN o

vernes 12.



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
AA VV Eduardo Chao até 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 03 que
poderemos ollar na Sala
dos Peiraos até 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 Fernández e
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 PÉREZ VICENTE
Poderemos ollar as súa pin-
tura na galería Ad hoc até 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).

MARISA MAICAS
Pegadas da natureza é un-
ha mostra de caixas coas
que a autora quere facer un-
ha homenaxe á natureza.
Até o 19 de decembro na
sala de exposicións da
Alianza Francesa, R. da Ar-
xentina 22, 1º.

GALA E DALÍ, MÁIS
ALÓ DA INTIMIDADE
Até o 14 de decembro, no
C.C. Caixanova poderemos
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 MARCO até o
25 de xaneiro. Mostra colecti-
va cun fío condutor xeográfi-
co: é a primeira dunha nova
promoción de vinte creadores
portugueses, nados na década
dos setenta. Artistas que teñen
aberto un espazo na escena
internacional, con partici-
pacións en bienais e exposi-
cións. Setenta e sete obras
multicisciplinares: fotografía,
escultura, videoproxección,
instalacións, debuxos, murais
e intervencións que, nalgúns
casos, exceden os límites do
espazo e abarcan até o vestí-
bulo do museo ou que, nou-
tros casos, son obras especial-
mente creadas para esta mos-
tra. Máis información en
www.marcovigo.com. 

AGUSTÍN ÚBEDA
A galería Chroma (A Flori-
da 34) expón 30 obras deste
artista de recoñecida traxec-
toria. Bodegóns, paisaxes e
figuras integran esta mostra
desbordante de sensualida-
de. O dominio do debuxo e
o particular cromatismo
confírenlle ás súas obras
unha linguaxe propia. Até o
13 de decembro (de luns a
sábado de 19 h. a 21 h.).

Mª JOSÉ F. FERREIRO
Unha mostra dos seus Óle-
os e ceras poderá ollarse na
Casa da Cultura Galega
(Princesa 2).

PATRIMONIO ACTUAL
O Centro de Artesanía Tradi-
cional comezou a programa-
ción do outono coa exposi-
ción que percorrerá as enti-
dades sociais e culturais. Pa-
neis ilustrados e pezas reali-
zadas por artesáns que reco-
llen oficios tradicionais. Co-
mo complemento conta cun
artesán que fará unha demos-
tración dalgún dos oficios.
Podémola ollar no Centro
Cívico de Teis até o venres
19 de decembro.

CÉSAR PORTELA
O MARCO expón unha es-
colma das obras do arqui-
tecto até o 11 de xaneiro.
Un itinerario por toda a súa
obra, desde os primeiros

traballos, como as paradig-
máticas vivendas dos ziga-
nos de Pontevedra; a ponte
“Azuma” no Xapón; o pro-
xecto 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 cemi-
terio de Fisterra na Coruña;
ou o futuro Pazo de Con-
gresos 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

CORO E ORQUESTA
EST URALES
Este xoves 11 ás 20:30, or-
ganizada pola Sociedade
Filarmónica, no teatro-sala
de concertos do C.C. Cai-
xanova. O venres 19, no
mesmo lugar, contaremos
coa presenza  da Orquesta
Sinfónica de Galiza, diri-
xida por Víctor Pablo Pé-
rez e con Vadim Repin ao
violín, ás 20:30 h. 

QUIQUE GONZÁLEZ
Vai tocar no Iguana Clube
o sábado 13.

ARE-MORE
O martes 16 teremos a Juán

Carlos Rivera ás guitarras
barrocas, Consuelo Navas
coa tiorba e Juán Miguel
Nieto coa guitarra barroca e
a tiorba na Igrexa Concate-
dral de Santa María ás 21 h.
O venres 19 ás 20:30 h. no
cine Fraga Caixagalicia, o
Festival de Música de Vigo
remata co estreo no Estado
do espectáculo Ad Libitum
da mezzo madrileña Teresa
Berganza, após de presenta-
lo na Ópera Comic de París.

CONCERTOS DE NADAL
Este xoves 11 ás 16:30 chega
a XI edición do Certame Au-
tonómico de Vilancicos, no
C.C. Caixanova. O venres 12
ás 20:30 no mesmo lugar, po-
deremos disfrutar do concerto
da Coral Casablanca e a or-
questa do Círculo Mercantil.
O martes 16 a cantante Uxía
presenta, xunto co portugués
Joâo Afonso, o espectáculo
De les a les ás 20:30 no audi-
torio da entidade.

FESTIVAL
DE PANXOLIÑAS
Continúa a trixesima octa-
va edición coas corais e co-
ros do país que se dan cita
no Centro Cultural Caixa-
nova ás 12 e 19 h. os días
13 e 14. E o sábado 20, ás 19,
será o concerto das corais se-

leccionadas polo xurado.

PERCUSIÓN AFRICANA
A Semana Grande, organi-
zada pola asociación de afri-
canos AIDA, remata cun
concerto do grupo senegalés
Deggoo e Gye Nyame, de
Ghana, o venres 19 a partir
das 23:30 h. na sala Rema-
ches (Urzáiz 1 interior).

■ TEATRO

HAI QUE ROMPER
Esta obra, dirixida por
Ánxela G. Balo e Gustavo
Pernas Cora, é unha aven-
tura poética con música ori-
xinal en directo, que teatra-
liza a obra de Avilés de Ta-
ramancos. O sábado 12 ás
22:30 no auditorio do CC
Caixanova. Abonos á venda
na billeteira telefónica (986
110 500) e en www.caixa-
nova.es.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

ROSA ÚBEDA
Transviados é 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 Áncoras alberga
unha mostra da súa pintura.

MilanoMilano
■ EXPOSICIÓNS

NO PAÍS
DO NUNCA MÁIS
Mostra fotográfica de Xur-
xo Lobato sobre a catástro-
fe do Prestige, que estará,
até o 15 de decembro, na ga-
lería Sargadelos. A mostra
tamén recolle o libro de fo-
tos de X. Lobato, con textos
de diversos poetas e escrito-
res como J. Saramago, M.
Benedetti ou M. Rivas.♦

INCLUSIÓN
www.inclusionweb.org

Páxina electrónica da organización non
gobernamental Inclusión. Esta ONG tra-
ta de loitar contra a exclusión social e
atopa moitas trabas no seu traballo. No
sitio inclúese presentación, actividades
da asociación, revista electrónica, convo-
catorias, tenda virtual, notas de prensa e
información sobre as redes sociais.♦
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■ Urxen dúas obras de teatro infan-
til que sexan interesantes, unha de 12
e outra de 13 personaxes, para crian-
zas de 2º e 3º ciclo de primaria. Podo
trocar obras, teño moitas. Telf. 986 303
582 ou juanscylla@wanadoo.es.

■ Véndese apartamento en Cela
(Bueu), dous cuartos e un baño, amo-
blado. Telf. 986 322 752.

■ 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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde
Gala e Dalí
máis aló da
intimidade é
unha mostra

fotográfica
de Marc

Lacroix que
podemos

ollar no CC
Caixanova

de VIGO ate
o domingo

14.

Juán Carlos
Rivera,
Consuelo
Navas e
Juán Miguel
Nieto dan
un concerto
de guitarra
barroca,
dentro do
Festival Are
More, na
Concatedral
de Sta.
María de
VIGO o
martes 16.

Rebeca
López
Cierto, da
que ollamos
unha obra á
esquerda,
participa na
derradeira
mostra
Malas Artes
03, que se
encontra
na Sala
dos Peiraos
de VIGO.



Onde aprendeu tanto que sabe?
Na mili. Once meses en Fe-

rrol, Cádiz e Palma, pola Mariña,
foron un cursiño de teatro moi bo.

E agora a demostralo en
Madrid?

O de Madrid é o que máis so-
na ten porque xogas na capital,
na primeira división, pero para
min é un choio máis.

Un choio no que se move en-
tre as “bonitas mozas” que dan
‘un paso adiante’. Total, nada.

Non me libro nunca desa pre-
gunta. Eu teño a miña Sagra, e
non preciso que as compañeiras
de traballo me fagan ferver o
sangue. O que si che podo dicir é
que esas mozas pasan moito frío
con eses vestidos curtos.

Hai algunhas que apuntan
maneiras de grandes estrelas.

Dende logo. Silvia Martí, por
exemplo, xa é unha boísima ac-
triz. Pero hai outras e outros que
son tamén moi bos. Sen esquecer
a gran Lola Herrera, que por certo
é a única que pilla inmediatemen-
te as miñas retrancas galegas por-
que durante moito tempo tivo un-
ha casa perto do Porriño.

A min dáme que, para dicir
a verdade, onde mellor se sente
é en Mofa e Befa. Engánome?

É unha das miñas actividades
preferidas. Son xa moitos anos, e
unha ricaz experiencia teatral e
de humor “cañero” con Evaristo
Calvo, pero na que tamén teñen
moito que ver Quico Cadaval e o
músico Piti Zanz. Con Mofa e

Befa facemos as cousas que non
nos deixan facer en moitos sitios.

Onde, por exemplo?
Na Televisión de Galicia, que é

unha televisión medieval que te
obriga a emigrar. Nela só ten cabi-
da a naftalina.

E iso por que?
Porque o panorama de Gali-

cia é como é. Con Mofa e Befa
fixémoslles “Apaga a luz”, que
estaba ben. Pois, ademais de ma-
nipulalo como lles deu a gana,
deixaron sen emitir doce progra-
mas. Unha peniña.

Que lles queda entón aos
que non cheiran a naftalina?

No que a televisión se refire,
xa o dixen, emigrar. A xente que
fai cousas con humor e intelixen-
cia non está na TVG. Está en
pubs como Dado Dadá, nas salas
Galán ou Nasa, na Casa das
Crechas, no Atlántico. En sitios
que non teñen que ver coa “cul-
tura” oficial a pesar de tamén te-
ren a súa “sede” en Santiago.

Que vai facer, entón? Que-
dar en Madrid?

A miña vida está, a pesar de
todo, en Galicia. Cheguei a Ma-
drid con 40 anos, e aquí estou ao
que saia. Queremos facer algo
novo con Mofa e Befa dentro de
pouco tempo.

Por certo, en Madrid xa pa-
rece que non estorba o acento
galego. E até un podía pensar
que algunas características de
Galiza están de moda na capital.

Non tanto aínda. Teño que pe-

lexar todos os días para facer que
se desterren algúns tópicos. O que
dis do acento é verdade. Nótase
que xa non hai que perder o acen-
to galego para traballar no audio-
visual. Xa non son só os andalu-
ces os que poden xogar en pri-
meira división. Fíxate, Javier
Bardem e Lola Dueñas recibiron
clases de entoación galega para
interpretaren a película que se ro-
dou sobre o caso de Ramón Sam-
pedro e dirixe Alejandro Amená-
bar. Deulles clase un amigo meu.

Por riba de todo, que é vos-
tede?

Un comediante, un cómico,
todo iso.

Admira a Charlie River.
Séntese, coma el, un pallaso?

O malo do pallaso é que non
ten boa prensa. Dáselle a miúdo

carácter pexorativo. River era o
meu ídolo, claro que si. Teño un
amigo gaditano que fai un espec-
táculo no que lle di ao público que
non lle chamen pallaso e mostra, a
continuación, unha lista de posí-
beis sinóminos: badulaque, bal-
dreu, furafollas, chimpafigos…

Tamén é un dos permanen-
tes de Burla Negra e Nunca
Máis. Por que?

Porque aínda me quedan
ollos na cara, algo no cerebro e
moito no corazón. En Madrid ta-
mén son de Marea Humana, e,
como vivo na Cava Baja e teño
unha terraza que dá á rúa, mante-
ño colgada permanentemente a
bandeira de Nunca Mais para
que a vexan os do PP cando van
comer ao Lucio e enchen a rúa
de coches blindados e escoltas.♦

Nº 1.108
Do 11 ao 17 de
decembro
de 2003 Debería ser tema de

portada, de todos os
telexornais, do Con-

sello da Xunta. Media Gali-
za, case todo o rural, pasa
esta invernía pechada nas
casas, consumindo leite, xa-

món e tomates adquiridos
no supermercado da vila,
cos cartos da pensión. Me-
dia Galiza que olla o día en-
teiro o televisor, para non
ollar pola fiestra e non ver
os prados, as terras de labor,

as outras casas, agora aban-
donadas, convertidas en to-
xeiras e silvas. Xosé Ramón
Gaioso recita o responso, no
Luar, por unha Galiza que
está a morrer, doce e triste-
mente, coma un ionqui.♦
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Prato
do día

MANUEL CIDRÁS

Aenésima reforma
do Código Penal
impulsada polo

aznarismo, que desta vez
pretende tipificar como
delito a convocatoria de
referéndum prevista no
Plano Ibarretxe, suscita
menos entusiasmo que
anteriores propostas. No
PSOE non ven con bos
ollos o salto da criminali-
zación simbólica á legal
do que non deixa de ser
unha iniciativa política,
máis aínda logo de pactar
en Catalunya cos inde-
pendentistas de Esque-
rra. Tamén nos medios se
empezan a oír voces con-
trarias ao que se coñece
xa como unha “lexisla-
ción á carta”.

Algunha vez temos
falado aquí de que unha
lei (e máis se é de nature-
za penal ou sancionato-
ria) que ten un destinata-
rio con nome e apelidos
resulta incompatible cos
principios do Estado de
Dereito, pois unha esi-
xencia elemental deste é
que as normas teñan un
contido de xeralidade.
Noutro caso creba o prin-
cipio de igualdade peran-
te a lei, que só se respecta
formalmente cando a nor-
ma se fai a medida de al-
guén, quer para favorece-
lo, quer para prexudicalo.

Que este é o caso da
reforma penal anunciada
expresamente como ins-
trumento de loita contra o
famoso Plano Ibarretxe é
unha obviedade. Pero, en
defensa da coherencia do
PP e desdoro que moitos
dos que agora se desmar-
can de tan censurable liña,
cómpre dicir que tan “á
carta” é esta proposta de
reforma penal como a re-
forma da Lei de partidos
políticos que a sabedoría
popular designou como
lei foi aprobada de forma
case unánime nas Cortes e
acollida con albricias po-
los que agora recollen ve-
las diante dun vento que
eles mesmos impulsaron.

Leis especiais aplica-
das por tribunais espe-
ciais non é un camiño de-
mocrático. O mesmo se o
destinatario do desatino é
Ibarretxe que se é Otegi
ou o demo en persoa. A
reincidencia no delito
agrava a responsabilida-
de, certo, pero o que é in-
trinsicamente censurable
é a falta, porque reincidir
na virtude é meritorio.
Deberían reflexionar ni-
so os críticos circunstan-
ciais dunha práctica me-
tódica. Tal e como vai o
BOE resulta un eufemis-
mo falar de lexislación á
carta. Máis ben semella o
prato do día. ♦

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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Víctor Mosqueira
‘A TVG é medieval’

PERFECTO CONDE
En 1978 comezou nos grupos coruñeses Trasno e Tespis. Logo pasou
pola compañia Moncho Clerc e polo Centro Dramático Galego antes
de formar Mofa e Befa con Evaristo Calvo para dar “humor cañero”.
Por Finis Mundis Circus, desta última compañía, gañou o premio
María Casares de teatro como mellor actor de reparto. Interpretou
personaxes en series televisivas como Mareas Vivas (TVG), Terra de
Miranda (TVG), Oh, Espanya (TV3), Periodistas (Telecinco), ou
agora en Un paso adelante (Antena 3). Chámase Víctor Mosqueira.
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