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LOGO DO INTENTO DE GOLPE DE ESTADO
do 23-F, o Parlamento Español aprobou, entre outras, a Lei de
Defensa da Constitución e a Lei Antiterrorista. Tratábase de
penar as ideas nacionalistas e de intentar equiparar naciona-
lismo e terrorismo. A presión das nacionalidades históricas e
a vitoria socialista de 1982 lograron que estas dúas leis, anti-
constitucionais, como certificaría o mesmo Tribunal Constitu-
cional, fosen derogadas na práctica. A dereita española reto-
mou ese mesmo espírito vinte anos despois, logo da vitoria
por maioría absoluta de José María Aznar. O propio Goberno,
apoiado pola cabalaría mediatica, ditamina o que é ou non
constitucional. E non é constitucional todo aquilo que discre-
pe coa estratexia do Partido Popular ou que procure algún ti-
po de inovación social. Con esta política penalízase social-
mente calquera ideoloxía nacionalista, calquera proposta de
reforma estatutaria, toda idea de reforma constitucional, cal-
quera discrepancia, toda consulta popular e, por suposto os
gobernos autónomos nos que non participe o PP.♦

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.
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Os orzamentos do Estado
só contemplan o 8%
do prometido no ‘Plano Galicia’

(Páx. 18)

A Axencia de Pesca da UE, anunciada
para Vigo, aínda non foi creada

(Páx. 12)

Un intérprete para casar en galego
(Páx. 15)

AA  nnoovvaa  aallccaallddeessaa,,  CCoorriinnaa
PPoorrrroo,,  ee  oo  eexx  aallccaallddee  PPéérreezz

MMaarriiññoo  nnaa  cceerriimmoonniiaa  ddee
ttrraassppaassoo  ddee  ppooddeerreess



O venres 12 de decembro, un día
antes de ser elexida alcaldesa,
Corina Porro chamou ao voceiro
do BNG Lois Pérez Castrillo, pa-
ra comunicarlle que ía realizar
todo o seu discurso en galego.
Así o fixo, recibindo os parabéns
da Mesa pola Normalización
Lingüística. Tamén lle anunciou
aos nacionalistas que en todas as
súas intervencións como alcalde-
sa o galego ía ser o único idioma.
Producíase unha ruptura coa eta-
pa de Pérez Mariño.

A nova alcaldesa remataba o
seu discurso afirmando que estaba
disposta a “gañar a lexitimidade
do traballo ben feito e da incansá-
bel procura do acordo”. Acordo
que tanto Corina Porro como o
responsábel local do PP e presi-
dente da Zona Franca, Pablo Ege-
rique, manifestaron que presidirá
todas as actuacións relevantes.

Non está un PP en minoría en
situación de realizar unha revolu-
ción nos grandes proxectos en mar-
cha. Corina Porro afirma que apos-

tará, sobre todo,
porque non se cris-
pe a vida cidadá.

Pero hai intere-
ses económicos
que non teñen
paciencia e preten-
den impulsar pro-
xectos polémicos
aparcados polos
nacionalistas. Tanto apuro acumu-
lan algúns que aínda non tiñan pa-
sado vintecatro horas do cambio de
alcalde e o conselleiro de Ordena-

ción do Territorio,
Núñez Feixóo, na
súa visita a Vigo,
pediu que se reto-
mase o aterrado
portuario, parali-
sado por un recur-
so municipal.

Núñez Feixóo
non quer falar ago-

ra de aterrado, batizando o que os
veciños denunciaron en múltiples
protestas como “desastre ecolóxi-
co”, como “ampliación”. O Clube

Financieiro, en sintonía estes meses
con Pérez Mariño, sumouse á peti-
ción do aterrado aportando “estu-
dos” nos que se xustificarían que se
reducise a ría en 120.000 metros
cuadrados máis a base de emborcar
nela 3,2 millóns de metros cúbicos
de terra e pedras.

As presións a Corina Porro,
mesmo de dentro do seu partido,
non fixeron máis ca comezar.
Cando se discutía publicamente
o aterrado xa apareceron dous
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Corina Porro, PP, mostra o bastón de mando de alcaldesa.                                                                                                                                                                                        Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Presións para que se aprobe agora o aterrado da ría e
para reformar o PXOU

Que vai mudar en Vigo?

AFONSO EIRÉ

Coa chegada da popular Corina Porro á alcaldía viguesa póñense en marcha no-
vas presións para lanzar proxectos paralizados polo goberno socialista e na-
cionalista, entre eles o aterrado do porto. Pero tamén se redefinen outras alianzas
político-económicas dentro da cidade. A Operación Mariño quedou desmontada.

Sectores
económicos e do PP
queren impoñer o
aterrado portuario.



polos económico-mediáticos que
logo tomarían maior protagonis-
mo na crise municipal protagoni-
zada por Pérez Mariño.

O Plano Xeral
de Ordenación Urbana

O outro grande tema ao que lle
ten que facer fronte o goberno
vigués do PP é ao Plan Xeral de
Ordenación Urbana (PXOU).
Corina Porro non tardou nin un-
ha semana en encargar un calen-
dario para a aprobación do novo
Plan Xeral. O calendario será
discutido na xerencía de urbanis-
mo o próximo 22 de decembro
con carácter extraordinario.

A nova alcaldesa declarou a
súa aprobación como prioritaria.
Tamén Juan Zumárraga, de Con-
sultora Galega, empresa que re-
dacta o documento recordou que
Vigo “precisa dun PXOU de for-
ma urxente”, destacando que “é
moi importante cumprir os pra-
zos marcados”, aínda que estes
dependerán do consenso entre as
distintas formacións políticas.

O avance do PXOU foi apro-
bado na pasada lexislatura, con
Pérez Castrillo de alcalde. Agora
leva seis meses paralizado. Pérez
Mariño non só provocou a crise
de goberno municipal ao expul-
sar aos nacionalistas por elexir a
un xerente de urbanismo que non
era do seu agrado.  Estaba dis-
posto a que o xerente que substi-
tuise a Xavier Rivas (nomeado

por consenso entre todos os gru-
pos e apoiado unánimemente po-
las forzas sociais), fose calquera
da vintena dos que se presenta-
ron ao cargo.

Por que esa
teima de Pérez
Mariño? Que tiña
contra Rivas? Se-
gundo pudo saber
A Nosa Terra en
ningunha das reu-
nións que cele-
braron cos na-
cionalistas e,
tampouco na reu-
nións co seu gru-
po, realizou unha crítica razona-
da contra o traballo do xerente,
máis alá da reivindicación da ca-
pacidade para nomealo el.

Pero Pérez Mariño non só es-
taba disposto a desmontar a Xe-

rencia de Urbanismo e asumir
competencias directas na mate-
ria, senón que pretendía “des-
montar todo”, en palabras de

Lois Pérez Cas-
trillo.

Nese cambio
no urbanismo,
Mariño tentou
rescindirlle o
contrato á empre-
sa redactora do
PXOU. Como
non era posíbel
legalmente, op-
tou por non facer-
lle fronte aos pa-

gamentos a Consultora Galega.
O PXOU estivo seis meses

paralizado, coa estrutura xeral
aprobada, con 21 convenios asi-
nados con particulares ademais
dos acordos con Zona Franca e

Guixar.  Desde a Xerencia de Ur-
banismo afírmase que “só restan
pequenos axustes e a vontade
política para rematalo”.

Por que Pérez Mariño quería
botar abaixo o PXOU? Tanto os
nacionalistas como os socialistas
consultados foron incapaces de
explicarnos cales eran as supostas
apostas urbanísticas de Mariño ou
os cambios que quería realizar. 

Desde as fileiras socialistas
explícase a teima de Mariño co
urbanismo pola súa personalida-
de. “Pensa que no urbanismo é
onde aniña a corrupción polo que
na súa particular loita, creía o seu
deber era controlalo directamen-
te”, afirma un seu colaborador.

¿Explican eses dous grandes
temas, aterrado e urbanismo, a
crise política de Vigo? Tanto na-
cionalistas como socialistas
coinciden en explicar que o deto-
nante da crise foi político.

Para os nacionalistas e socia-
listas como o ex tenente de alcal-
de e ex presidente da xestora so-
cialista, Miguel Barros, débese á
imposición dun sector do PSOE
contrario ao pacto cos nacionalis-
tas. Para outra parte dos socialis-
tas é todo froito do “resentimento
de Pérez Castrillo” polos sufri-
mentos dos catro anos anteriores.
Recoñecen así, por vez primeira
publicamente, que Carlos Prínci-
pe e o seu equipo trataron por to-
dos os medios de facerlle a vida
imposíbel aos seus aliados na-
cionalistas. Pero, agora, Príncipe
é o seu enemigo interno.♦
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Parte
de guerra
“Desmontada a Operación
Mariño  coa perda da
alcaldía, o exército
antigalego, mandado por
Sir Francisco Vázquez,
perde a súa cabeza de
ponte nas Rias Baixas.
Corina Porro toma a
alcaldía. A loita continúa
agora nas fileiras
socialistas”. Este podería
ser o apoquecido parte da
crise viguesa.

Nunca saberemos con
certeza a dimensión
político-económica desta
operación. Seguramente
ao estalar antes de
tempo, unicamente
estivera redactada no seu
apartado político:
impedir que os
nacionalistas cheguen ao
goberno autonómico,
aínda que sexa cunha
única consellaría.

Os nacionalistas
afirman estar dispostos a
pagar un prezo electoral
se é necesario pola perda
do goberno vigués.
Analisan que a
propaganda pode
confunidr a algúns
cidadáns, pero que as
mentes máis lúcidas,
incluido os militantes,
apoian as decisións
tomadas pola direción.
Para eles os efectos, de
existir, serían unicamente
nas próximas xerais de
marzo.

A batalla continúa nas
fileiras socialistas. O
sector galeguista xa ten
agora en Miguel Barros
un líder e un mártir.
Están operando aínda en
guerra de gueriñas
interna, pero Barros conta
con moitos máis apoios
dos que aparecen
publicamente, tanto en
Vigo como no resto de
Galiza. E el está disposto
a dar a cara. 

En Vigo quedou
desmontado o reingreso
de Manuel Soto ao
PSOE. Na Coruña medra
a oposición a Francisco
Vázquez, co artellamento
dun novo polo
económico para facerlle
fronte aos intereses de
alcalde coruñés. No
próximo congreso do
PSdG-PSOE voltarase a
reeditar a batalla entre
galeguistas e
coruñesistas. Cun
Vázquez que pode optar
agora non só a ser
secretario xeral, senón á
cadidatura da Xunta. Os
opositores teñen que
atopar un novo referente.
Emilio Pérez Touriño,
desarmado por Pepe
Blanco, xa perdeu a
capacidade de ser
opositor a Vázquez como
no último congreso. O
PSdG-PSOE procura un
novo líder e todo
dependerá das eleccións
de marzo.♦

¿Todos os que decían defender
a Pérez Mariño apoiábano na
realidade ou estaban tratando
de imposibilitar un goberno en-
tre socialistas e nacionalistas
para que o PP ocupase a alcal-
día? Algún dos maiores defen-
sores do ex alcalde na prensa
está na nómina do grupo muni-
cipal do PP vigués como asesor.

¿Outros defendían a Mariño
ou tentaban, sobre todo, impedir
que Miguel Barros fose alcalde?
Barros non só se opuxo tradicio-
nalmente ao coruñesismo de
Francisco Vázquez, senón que
sempre defendeu a Vigo como
contrapoder ao polo do norte na
Galiza. Así, posicionouse tradi-
cionamente a prol da existencia
de dúas Caixas de Aforros.

¿Por que non sairon á luz
moitos dos apoios de Miguel

Barros no partido, que os ten?
Medo ou táctica política?

¿Teñen algo que ver os inte-
reses que existen a respeito dos
recheos no porto vigués e os
apoios dalgúns grupos empre-
sariais a Pérez Mariño para que
expulsase aos concelleiros do
BNG? ¿É casualidade de que
fosen os mesmos intereses que
tentaron implantar Pretrovigo
en Bouzas e que fracasaron an-
te ao oposición veciñal liderada
polos nacionalistas?

Pérez Mariño explicou que
pretendía ser un alcalde presi-
dencialista e que os concellei-
ros do BNG querían gobernar
autónomamente as súas áreas
(así ocurre nos pactos entre so-
cialistas e nacionalistas en to-
dos os concellos). Tamén afir-
ma o ex alcalde que non estaba

de acordo cos nacionalistas nos
temas urbanísticos. ¿Por que
non explica cales eran esas dife-
rencias? ¿En que difire? O xe-
rente de urbanismo fora nomea-
do por unanimidade de todos os
grupos. O PXOU estaba a ser
consensuado tamén por todos
os partidos...

¿Por que os concelleiros so-
cialistas se xuramentaron, des-
de o primeiro momento con Pé-
rez Mariño deixando á marxe
ao partido?

¿Por que Francisco Vázquez
foi, de visita oficial, precisa-
mente ao concello de Lugo o
mesmo día no que se elexía ao
presidente da Deputación da
Coruña? ¿É certo que o alcalde
López Orozco, con ascendente
sobre Xosé Blanco, axudou a
Vázquez para que Mariño acep-

tase in extremis presentar a mo-
ción de confianza?

¿Por que se someteu á mo-
ción de confianza Mariño se o
PSdG-PSOE sabía que a ía
perder? ¿Non foi quen de se-
guir gobernando en solitario?
¿Impuxéronlle a decisión Váz-
quez e Blanco? ¿Por que non
resistiu ata que lle presentasen
unha moción de censura se
quería que  se ollase a “pinza”
do PP e BNG?

¿Quer decir algo que algúns
dos que asinaron o manifesto de
apoio a Mariño, días despois
apoiasen o que demandaba un
acordo PSOE-BNG?

¿Por que xentes que estaban
próximas a Pérez Touriño afirman
que Vázquez deu un golpe seme-
llante ao da Capitalidade afun-
dindo ao sector galeguista?♦

Preguntas que son resposta

Mariño quixo
desmontar o PXOU
rescindíndolle
o contrato á
empresa redactora.

O grupo nacionalista, esquerda, e o socialista.

Vén da páxina anterior

O público no pleno de investidura.



Lamentablemente, cada vez con máis fre-
cuencia, recibimos noticias relativas a
conflitos, ameazas, agresións, abusos...

que teñen lugar nos centros educativos ou nas
súas inmediacións, algunha recente, e con re-
sultado de morte, dun mozo en Barcelona, ás
portas do seu instituto. Novas destas caracte-
rísticas tendiamos a emprazalas noutras áreas,
particularmente nos EE UU, e como conse-
cuencia da facilidade con que os norteameri-
canos acceden ó mercado, practicamente li-
bre, das armas, fenómeno moi enraizado na
súa cultura, tal e como Michael Moore ten de-
nunciado no libro Estúpidos hombres brancos
e no seu oscarizado documental, tan recomen-
dable, Bowling for Columbine. 

Neste filme entrevista a Barry Glassner, au-
tor dun libro, aínda non traducido ó castelán, ti-
tulado The culture of fear –A cultura do medo–,
no que resalta o sobrealimentado tratamento que
os medios de comunicación estadounidenses lle
deron e lle dan ó clima de inseguridade e de pá-
nico logo dos terribles atentados do 11 de Se-
tembro de 2001, mesmo sabendo, en rigor, que
os casos de violencia nas grandes cidades norte-
americanas teñen descendido sensiblemente. Pa-
ra Glassner, esta maneira de sobredimensionar
os espazos e os tempos dos telexornais ós suce-
sos, á crónica de catástrofes, accidentes, tribu-
nais... que veñen aumentando de forma crecente
nas nosas televisións, especialmente nalgunhas,
non sería casual, senón que estaría en directa re-
lación cos grandes intereses económicos e polí-
ticos, beneficiarios desa atmosfera, dese clima
de inseguridade xeral porque, como sabemos, o
medo paraliza, fomenta a pasividade e mesmo
anula ou restrinxe a nosa liberdade. 

Os grandes beneficiarios deste ambiente de
incerteza e de medo, moi arraigado en socieda-
des envellecidas, por outra parte, serían non só
os mercadores da morte, os compradores e ven-
dedores de armas, senón tamén as empresas de
seguridade, os laboratorios químicos e farma-
céuticos (tranquilizantes, antidepresivos...) e ta-
mén os partidarios de priorizar nos presupostos
públicos os gastos de defensa (e ataque), a in-
vestigación e tecnoloxía militar, as policías de
todo tipo, públicas e privadas, os centros peni-
tenciarios, cámaras de vixilancia, controis...
mentres que, polo contrario, o gasto social di-
minúe, o estado de benestar retrocede, espe-
cialmente na sanidade, na atención e coidado
dos maiores, a educación, a formación, a inves-
tigación, a escola pública... en beneficio de po-
líticas de privatización crecentes. 

Estes dous modelos contrapostos na priori-
zación dos gastos públicos estarían tamén en re-
lación coas distintas maneiras de afrontar os
conflitos nos centros educativos. Para algúns, o
método máis eficaz estaría en reforzar a disci-
plina, a autoridade, as sancións e os castigos, a
vixilancia, os controis, as reixas, as expulsións...
é dicir, incidir, fundamentalmente, sobre as ma-
nifestacións externas, obviando, con carácter
xeral, as causas, a etioloxía, esquecendo a edu-
cación e a prevención, como se a escola fose al-
go á marxe da sociedade e das familias. 

Desde logo que o sentido común indica

que diante de casos concretos de gavelismo,
ameazas, abusos, non digamos xa de agre-
sións verbais ou físicas, ou de comportamen-
tos violentos de todo tipo... nun colexio ou
nun instituto, a resposta das auto-
ridades educativas, do profesora-
do, dos pais e das nais, dos órga-
nos colexiados do centro, non
pode ser, loxicamente, mirar para
outro sitio. Cómpre intervir de
inmediato, (xa que non se fixo
con anterioridade a que estalase o
conflito), desde a perspectiva
dun centro educativo, é dicir,
educativamente, aplicando, no
seu caso, a normativa vixente de
carácter disciplinario, mais coa
vista posta sempre na modifica-
ción das condutas, comporta-
mentos, atitudes e valores, para o
que non resulta suficiente coa
imposición de medidas sanciona-
doras. Con demasiada frecuencia
tendemos a saltarnos os primei-
ros pasos no desenvolvemento
dun conflito, actuamos cando es-
tala, como bombeiros, esquece-
mos a prevención e a educación. 

Mesmo moitos pais e nais defenden, pro-
texen ou lexitiman o comportamento irregu-
lar dos seus fillos e fillas, confrontan as deci-
sións acordadas colexiadamente, e logo con-
fesan, en privado, que non conseguen con-
trolar ou simplemente entender ós seus fillos

e fillas adolescentes. Familias en dificulta-
des, desestruturadas, marxinadas explican
moitos dos conflitos. Non todos, é verdade.
Non obstante, probablemente, moitas razóns

deberiámolas buscar no pasado,
na ausencia de criterios e de lí-
mites preventivos, nas idades
máis temperás, nesa cantidade
de anos declinando ou desvian-
do responsabilidades familia-
res, na incomunicación, no
alonxamento progresivo, na fa-
lla de afectos e de cariño... ou,
pola contra, no consentimento
máximo, no proteccionismo
desmedido, desde a óptica de
que, nas nosas sociedades, os
nenos e as nenas son un ben es-
caso. Como afirma o vello dito,
daqueles ventos, estas treboa-
das... 

Precisamente por iso facemos
tanto fincapé na prevención, na
previsión, na familia, na escola,
por iso é tan relevante a educación
nos valores cívicos e democráti-
cos (liberdade, tolerancia, xustiza,

solidariedade, respecto, responsabilidade, inter-
culturalidade, esforzo, amor, protección do me-
dio natural...), na cultura da paz, cada día e to-
dos os días, e non tanto con palabras e con ser-
móns, senón con feitos, co exemplo, por medio
de xogos e de dinámicas de aula, apelando esen-
cialmente ós afectos e ós sentimentos, ás emo-
cións, evitando contradicións entre o que dici-
mos e o que facemos, e todo isto non pode ser
responsabilidade exclusiva da escola e do pro-
fesorado. Cómpre implicar toda a sociedade, de
maneira especial os medios de comunicación,
que tanta importancia teñen na difusión de con-
travalores (abuso de poder, machismo, parasitis-
mo, racismo, violencia, inxustiza, vinganza, in-
moralidade, mentira, intolerancia...) 

Desde logo que pola escola pasan todas as
persoas, tamén os maltratadores e as maltrata-
das, os violentos, agresivos, psicóticos... polo
que sempre poden existir casos puntuais de vio-
lencia imposibles de evitar. Porén, a preven-
ción, a creación de climas e atmosferas coope-
rativas, sensibles co sufrimento, empáticas, a
adicación de tempos e de recursos á formación
en valores, a fomentar a convivencia, a trans-
formar condutas, a resolver pacificamente con-
flitos... segue a ser o camiño máis útil e rendi-
ble desde o punto de vista educativo. 

Ben sei que o profesorado, en moitos ca-
sos, está preocupado con estes temas, que fai
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Apresan a Sadam.
Tomando a parte polo
todo (metonimia), as
axencias informan de
que “todo o mundo se
felicita pola
detención”. Todo?
Tamén Latinoamérica?
Asia?, África? Tamén,
realmente, Francia e
Alemaña?

Apresan a Sadam.
Mais, quen pode
negar que por volta
de un par de anos
non veña outro lord
Owen a recoñecer
que o líder iraquí era
o máis moderado e
pragmático da área? 

O concepto de
Euskalerria é
fantasioso, afirman.
Non hai vascos, nin
falantes de euskera,
en Navarra, nin en
Iparralde. Ao mesmo
tempo, Aznar declara
que está con Bush, en
parte, pola
responsabilidade que
sente cara aos 20
millóns de hispanos
que residen nos EE
UU. Serán españois,
por acaso, os
mexicanos que
emigraron a
California, por
exemplo, hai corenta
anos?

TVE suspende a
programación para
anunciar que, nese
intre, comeza a

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Educación e contravalores
MANUEL DIOS

Corrixir a tendencia a crear medo na sociedade é un la-
bor fundamental hoxendía para os educadores pola paz.

‘Para algúns,
o método máis
eficaz de evitar

conflitos
nas escolas é

reforzar a
disciplina, é
dicir, incidir

sobre as
manifestacións,

obviando
as causas”

Cartas

Os méritos de Romai
Non tardou moito en chegar. A pri-
meira cacicada da maioría absoluta
do PP en Cee trouxo consigo que as
entidades que lle son próximas lle
outorgasen a medalla Fernando
Blanco a un destacado militante do
seu partido. Que méritos posúe
X.M. Romai Beccaría? Algúns fo-
ron recollidos pola investigadora
Ana Pardo de Vera no artigo Los hi-
jos del franquismo que gobiernan
España, publicado na revista El Si-
glo de Europa. Alí, a autora sinala:
Outro ex alto cargo franquista, ga-
lego como Fraga e o propio Fran-
co, que continúa politicamente acti-
vo é Romai Beccaría, ex ministro de
Sanidade e Consumo no primeiro
Goberno Aznar (...) Romay osten-
tou na ditadura franquista os car-
gos de secretario xeral de Sanidade

(1963), director do Instituto de Es-
tudos de Administración Local
(1973), subsecretario do Ministerio
de Presidencia de Goberno (1974)
e subsecretario do Ministerio de
Gobernación (1975). Ou, talvez, os
méritos sexan os que cita outro in-
vestigador, Emilio Corbière, autor
do libro Opus Dei. O totalitarismo
católico, que nomea a Romai como
membro dese grupo integrista cató-
lico do que sinala: A máis forte ma-
nifestación integrista de poder na
Igrexa é, sin dúbida, o Opus Dei,
que ten gran número de cátedras
universitarias en España e abriu
unha universidade propia en Pam-
plona; está intimamente ligado co
réxime de Franco, posúe altos pos-
tos no goberno, bancos, editoriais,
revistas… A estes, nós engadiré-
moslle que, como é sabido, Romai
foi o padriño político do noso alcal-

de. Desde logo é unha falla de ver-
goña dicir que o hospital está en
Cee grazas á súa xestión. O hospital
veu pola presión que exerceu a ci-
dadanía. Cando rapazolo participei
en varias manifestacións nos anos
80, algunha que rematou con fortes
cargas da guarda civil. Claro que o
noso alcalde e os seus adláteres, de
seguro que daquela non estaban. En
fin, a memoria do médico de Toba,
a escritora Concha Blanco, o cronis-
ta Baldomero Cores ou o médico
Pepe Sánchez teñen moitos máis
méritos para a medalla.

Remato suxeríndolles que a
do ano próximo sexa para Ro-
dolfo Martín Villa. Tamén do seu
partido, tamén franquista e seica
fixo moito por nós no tema do
Prestige. Manda truco!♦

MIRO VILLAR
(CEE)

Correos de Muros
Cando, hai días, fun á oficina de
Correos de Muros a certificar unha
carta da AA VV Parameán de Es-
teiro, da que son presidente, dirixi-
da a Correos para protestar polo
servizo, a todas luces deficitario en
Esteiro, atópome cun usuario que
estaba pegando estampiñas nas
cartas (varios centos calculei). Na
oficina había dous empregados, o
de máis idade (sobre 60 anos) es-
taba sentado diante dun ordenador,
que, polas consultas que lle facía
ao outro, demostraba a súa incapa-
cidade para entendelo. 

O usuario, mentres seguía a pe-
gar estampiñas, nun momento da-
do protestou porque ter que facelo
e que Correos non tivera unha má-
quina para este mester. A resposta
do funcionario, agresiva e falta de

ANA PILLADO



Aeconomía e a sociedade galegas es-
tán a mudar de xeito drástico. Léva-
no facendo xa bastante

tempo. Un destes cambios é,
por exemplo, o demográfico,
máis concretamente o que con-
cerne ó desprazamento poboa-
cional dunhas zonas a outra de
Galiza. A emigración interior
hai xa moito tempo que supe-
rou á exterior, os dados falan
por si sós. Os concellos próxi-
mos ás grandes cidades (Ames,
Sada, Narón, etc) están dándo-
lles xeitura ás áreas metropoli-
tanas da Galiza do futuro, da de
hoxe xa en certa medida. A des-
ruralización é a cruz amarga
deste proceso e non unicamente
nas comarcas do interior; véxa-
se a Costa da Morte (e xa antes
do Prestige). Mesmo cunha po-
lítica racional e de sustentabili-
dade para o rural galego, sería
ilusorio pensar que as tendencias sinaladas
non emerxerían. As “leis” económicas da
división do traballo, da necesidade da pro-

ximidade para producir, vender e innovar,
son neste tempo histórico case que univer-

sais. 
O cambio estrutural da nosa

economía subxace e acompaña
este proceso. A Galiza do sector
agrario e pesqueiro, dos “secto-
res produtivos” tradicionais xa
non serve de etiqueta válida pa-
ra a economía galega a día de
hoxe. As políticas deseñadas ás
costas dos nosos lexítimos inte-
reses, foron e seguen a ser como
tantas veces se ten denunciado
tremendamente lesivas. Mais de
novo, sería ilusorio pensar que a
economía non seguiría a mudar
a súa faciana, mesmo con políti-
cas pensadas dende aquí. Sirva
un pequeno exemplo: tan só no
sector dos servizos a empresas
(consultorías, asesorías, xestorí-
as, etc), un deses representativos
da “economía do coñecemento”,

traballan máis efectivos que en todo o sector
pesqueiro. 

E como non podería ser doutro xeito, as
políticas públicas dificilmente poden ser
aceptadas se non se adaptan tamén ós cam-
bios estruturais. Mudan as formas de actua-
ción pública pero sobre todo mudan as prio-
ridades que estas deben antender. E non es-
quezamos quen son os que deseñan e, sobre
todo, os que se encargan de poñer en prácti-
ca as receitas coas que afrontar os problemas
nas sociedades democráticas actuais. Son os
partidos políticos, e non outros, os primeiros
que deben coñecer e analizar os cambios e as
súas problemáticas asociadas. Son estes, e
non outros, quen deben ofrecerlle á cidadanía
os seus diagnósticos, non só xerais senón ta-
mén concretos, que dean lugar a solucións
factibles. Pois ben, cabería preguntarse se en
Galiza os partidos políticos perciben a mag-
nitude e a dirección dos cambios da econo-
mía e das necesidades sociais en xeral. Segu-
ramente é verdade que a sociedade vai sem-
pre por diante da clase política,  mais non es-
taría de máis que esta última non perdese de
vista a primeira.♦

MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ é economista 
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marcha de Basta Ya.
Raxoi detrás dunha
pancarta. Iso é o que
se chama axit-prop
(axitación e
propaganda)
institucionais. 

Algunhas
asociacións ofrecían
viaxe a Donostia en
autobús e hotel por
24 euros (12 se eras
parado, xubilado ou
estudante). 

O
conservadorismo,
nas fileiras do PSOE,
disfrázase con pingas
de raro progresismo
social. Bono pide
listas públicas de
maltratadores.
Vázquez declárase
seguidor de Casares
Quiroga e un día ao
ano honra a
República. E Pérez
Mariño reúnese co
colectivo gai.

Un lector propón
dous agasallos de
Reis. A Paco Vázquez
un rinoceronte, para
que o declare
anticonstitucional e
pida a
obrigatoriedade de
chamalo rinocerayer.
A Ventura Pérez un
calamar que
represente o seu
papel de leal
oposición:
calamariño.

E seguen a beber os
peixes no rio. E
seguirán.♦

Mudanzas sociais e
parálise política?

MANUEL GONZÁLEZ

Os partidos políticos galegos deberían fixarse , segundo
o autor, nas mudanzas sociais e económicas para bus-
car solucións concretas aos novos problemas do país. 

‘Tan só
no sector

dos servizos
(consultorías,

asesorías,
xestorías, etc.),
traballan máis
efectivos que

en todo o sector
pesqueiro”

esforzos, moitas veces voluntaristas, con
poucos apoios, en circunstancias comple-
xas, para mellorar o clima escolar, a con-
tracorrente, sen recoñecemento social, por
iso resulta imprescindible facilitarlles, de
verdade, o acceso a técnicas e métodos que
non tiveron na súa formación inicial, recur-
sos para contrarrestar os contravalores que
están na sociedade, nas imaxes, no cine, na
televisión, nos medios de comunicación
escritos, na publicidade, nos videoxogos,
nos debuxos animados..., e nas familias,
por iso non podemos –con hipocrisía–  res-
ponsabilizar unicamente a escola e o profe-
sorado do que é un fracaso social. 

Traballar sistematicamente a educación
para a paz, como eixo transversal obriga-
torio do currículo, non pode limitarse a ce-
lebrar o día escolar pola paz, o día dos de-
reitos humanos, o día da muller... efemére-
des sen dúbida necesarias pero non suficien-
tes. O profesorado, sabémolo moi ben, tra-
balla a medio ou a longo prazo. Os nosos
horizontes temporais non coinciden coa in-
mediatez periodística nin coa fugacidade
mediática. Por iso estamos obrigados a de-
señar proxectos educativos de centro e de
aula de carácter permanente, fundamenta-
dos teoricamente, cunha perspectiva tempo-
ral dilatada, se queremos realmente modifi-
car atitudes e promover aprendizaxes que lle
permitan ó noso alumnado aprender a ma-
nexar técnicas e dinámicas de resolución pa-
cífica de conflitos, e temos que facelo mes-
mo a contracorrente, co ventiño de cara,
pensando en que a única semente que non
fructifica é aquela que non sementamos. 

Pero non só na escola, para non la-
mentarnos...♦

MANUEL DIOS DIZ é mestre, licenciado
en Xeografía e Historia e preside o Seminario

Galego de Educación para a Paz.

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

educación, foi que Correos non ti-
ña por que ter esa máquina, argu-
mentando que quen a tiña que ter
era a Sociedade que o usuario re-
presentaba, como os bancos, dicía. 

Cando é a miña vez, mirando
para o que pegaba os selos, díxenlle:
Ten vostede razón, noutros países
non pasa, asentindo o usuario. O
funcionario (menor de 50 anos, cal-
culei), contesta, de mala maneira,
dicindo que en todas partes é igual,
que el estivera en León e tamén era
así. Xa farto de tantas parvadas, dí-
xenlle que o feito de que el estivera
en León ou en Ponferrada non que-
ría dicir que en todas as partes fora
así, que eu estivera moitos anos nun
país, no que, como secretario dunha
Asociación, tiña que levar centos de
cartas e que me facían un recibo das
que entregaba, pagaba e me ía.

A miña intervención provoca

que o que o do ordenador, nun ac-
to de corporativismo desfasado,
brinque da cadeira e se encare co-
migo, pretendendo que eu dixera
que país era ise, que el estivera en
Inglaterra e non funcionaba mellor,
espetándome que eu non sabía fa-
lar (só falo catro linguas) e argu-
mentando que eu protestaría se non
me atendesen por ter que pegar
eles os selos. Moi tranquilo, lle re-
plico que os bancos aos que eles
aludiran puxeron máquinas para os
usuarios non ter que agardar para
retirar diñeiro e que polo tanto a
máquina tiñan que tela eles como
servizo público.

Reflexionando sobre o inci-
dente, chego á conclusión de que
estes funcionarios están habitua-
dos á pasividade dos usuarios, po-
lo que, cando se atopan cun que
protesta, perden a compostura.

En vista disto, como usuario e
presidente dunha AA VV, que en-
globa cerca de tres mil habitantes,
quero suxerirlle á dirección de Co-
rreos, que organice cursos, para que
algúns funcionarios sen agiornar,
aprendan civismo, cando menos.♦

NICOLAU TOREA
(ESTEIRO-MUROS)

Cobertura informativa
Hai poucos días, a Axencia Galega
de Noticias e Europa Press remiti-
ron senllos teletipos, bastante esten-
sos, para dar conta de que Galiza
Nova convocara unha concentra-
ción na Praza do  Obradoiro de San-
tiago a prol da Autodeterminación,
como dereito fundamental dos po-
bos, e denunciar a utilización parti-
dista e interesada da Constitución.
No teletipo resumíanse as interven-

cións de Elvira Cienfuegos (BNG),
Xosé Vicente (Galiza Nova) e Pau-
lo Rubido (CIG-Mocidade). O acto
foi seguido por varios medios, saín-
do incluso na TVG, nada proclive a
dar publicidade aos nacionalistas.

Lendo La Voz de Galicia sor-
pendeume un titular que recollía
que as xuventudes do PNV e de
ERC organizaran actos no día da
Constitución, pero non dicia que
Galiza Nova tamén o fixera. Costa
crer que fora descoñecemento des-
pois da cobertura informativa que
tivo; pero costa aínda máis despois
de botar unha ollada nas follas da
información local de Santiago, on-
de se recolle brevemente o acto.

Deberiamos preguntarnos que
pasou e porque ise tratamento inte-
resado cos actos do nacionalismo.♦

XOSÉ RENATO NÚÑEZ
(A CORUÑA)



Herodes e
os marines
Eduardo Haro Tecglen co-
menta en El País (11 de de-
cembro): “Seis nenos máis
asesinados por guerra en Afga-
nistán; nuns días quince. A
puntería do guerreiro occiden-
tal non é fina. Non creo que se-
ñan erros, senón mala sorte das
vítimas que estaban alí e, final-
mente, acertos da nosa causa:
dentro de moi pouco tempo
eses nenos serían terroristas
–ou seña guerrilleiros, inde-
pendentistas, resistentes ou co-
mo se chame iso no inmediato
futuro– e é mellor adiantarse
aos acontecementos. Na relati-
va antigüidade procurábase
elixir os nenos para evitar que
o inimigo medrase en número;
e levábase un ás mulleres á súa
retagarda para esclavas, e para
que enxendrasen xentes das
nosas. Herodes sabía moi ben
o que facía: mataba inimigos.
Non digo que Rumsfeld diga
Aos nenos, aos nenos!, mais si
que o fondo da sabedoría de
cada marine ou de cada misi-
lista indica que ese é un xeito
de gañar as guerras. Cando os
nenos agarran fusís para se de-
fender, creamos comités con-
fesionais e comadres éticas pa-
ra evitalo, para que non haxa
nenos soldados: en realidade,
queremos quitar brazos com-
batentes ao inimigo africano
ou asiático”.♦

Seguirá
a resistencia
iraquí?
Son moitos os comentaristas
que analisan as implicacións
que terá sobre a resistencia ira-
quí a detención de Sadam. A
maioría coinciden en que os
ataques van seguir. Robert
Fisk (La Vanguardia, 16 de de-
cembro) afirma que “Sadam
non era nin o guía espiritual nin
político da insurrección (...). En
Falluja, en Ramadi, e nos de-
mais centros do poder suní no
Irak —e, por certo, non é un
triángulo suní, senón máis ben
un rectángulo que comprende
un tercio do país—, o levanta-
mento contra a ocupación con-
tinuará”. No mesmo xornal,
Graham E. Fuller, antigo vi-
cepresidente do Consello de
Intelixencia Nacional da CIA,
recoñece que Sadam “foi un
modernizador laico e contri-
buiu á mellora da sanidade e a
educación do seu país”. Fuller
afirma tamén que o ex-presi-
dente iraquí “non foi importan-
te até agora na loita, quitado
como símbolo para algúns, e
para outros como un recordato-
rio permanente do fracaso esta-
dounidense no Irak. O Gober-
no de Bush tentará presentar a
captura de Sadam como sinal
da vitoria estadounidense no
Irak, pero son moitas as forzas
decididas a deixar ben claro

que non existe tal vitoria”.♦

‘Toda proposta
inovadora
é ilegal’
Rosa Paz comenta as propos-
tas do novo goberno catalán
en La Vanguardia (17 de de-
cembro). “É curioso un país
no que toda proposta política
inovadora é tildada de ilegal
ou de inconstitucional polo
partido que goberna. E cabe
preguntarse se é o mesmo un-
ha formulación que ataca a
esencia da Constitución que
unha que simplemente esixe
unha modificación da Carta
Magna, porque a día de hoxe
non se contempla no seu arti-
culado ou se contempla dou-
tra maneira. Porque de ser así
a proposta que fai o PSOE de
converter o Senado nunha cá-
mara territorial sería inconsti-
tucional, porque esixe a refor-
ma da Constitución (...). Non
digamos se, seguindo co argu-
mento do PP, nos encontra-
mos con que o Goberno esgri-
me como un dos elementos de
inconstitucionalidade da pro-
posta catalana a intención de
ter un novo sistema de finan-
ciamento que inclúa unha
Axencia Tributaria propia, al-
go que sen ir máis lonxe, re-
clamou onte Manuel Chaves
para Andalucia”.♦
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Humoresca
BIEITO IGLESIAS

Acudín a un fúnebre aniversario na freguesía de Ribela
(Coles) e fiquei consternado dediante da fosilización ecle-
siástica. No oficio non interviñan precisamente os nenos

cantores de Viena. Balían desde o altar, como ovellas, tal que
chibas, como cabras do aire (noitebras), catro octoxenarios de
voz tomada polas incontables invernías e enrouquecida polo
licor-café. Abundando nas antigüidades, o crego encargado da
homilía comparou a Iavé co astro rei, transportándonos a cerimo-
nias exipcias idólatras de Ra, do obelisco que é lanceira de sol
petrificada. Quizais me reproche o lector esta humoresca
–composición breve que abala entre a fantasia e o capriccio– á
conta dun solemne cabodano. Nese caso citarei en defensa propia
a Octavio Paz: A risa devólvelle ó Universo a súa indiferencia e
estrañeza orixinais: se algunha significación ten, é divina e non
humana. Vale Deus que a igrexa está nun alto, dominando os so-
calcos da bocarribeira, as florestas cor violino na outonía, os pa-
zos do Malvedo e da Vilanova (a miña estirpe labradora
pagoulles foros endeica a dictadura de Primo de Rivera) e o
Miño de ton aceirado, alfanxe entre montes de piñeiros pondalia-
nos. A saber qué din os rumorosos, pero, vista desde aquel outei-
ro, a realidade é unha aparición sacra. Alí, nesas partes da antiga
Tenencia do Búbal e no século XIII, talvez escribiu Roi Páez de
Ribela certa cantiga dedicada a umha senhor que mui de coraçon
eu amei sempre des quando a vi. De volta en Santiago, eu vin e
cortexei a Unha inglesa romántica (a tv levoume en volandas
desde a estampa miñota ata Baden Baden). Moi meiga a media
melena de Glenda Jackson.♦

Un Espía no Reino de Galicia

Un país a medias
MANUEL RIVAS

Xa saben a teoría do optimismo ou do pesimismo segundo
se vexa a botella medio chea ou medio baleira. Pois aquí,
neste antigo reino, a botella non está nin medio chea nin

medio baleira. Só temos media botella. Unha botelliña.
É asombroso. En Galicia todo está demediado. Galicia é un

país a medias. As tendas galegas de ‘Todo a Cen’ deberían poñer
o rótulo de ‘Todo a Cincuenta’ ou ‘Todo a medias’. En Galicia,
se queres unha cunca de caldo, danche dúas. Mais no resto das
cousas, danche sempre polo medio. 

Galicia é un país a medias, con medio goberno, media
democracia, media autonomía e unha oposición mediana.
A xente está medio cabreada, e iso só dá para media alternativa.
Non é certo que o galego estea sempre na metade da escaleira.
O problema do galego é que ten só media escaleira. E que fas
con media escaleira? Pois media casa. Galicia está medio chea de
medias casas a medio facer.

A bandeira galega ten unha banda polo medio. O Himno
galego cántase sempre a medias. Cal é a situación da lingua
galega? Está a medias. Medio normalizada e medio
normativizada. Canto é a renda per cápita? Pois andamos pola
metade da media europea.

Medio país é do Celta e medio do Deportivo e no xogo do
fútbol o galego destacou sempre como mediocampista.
En canto a demografía, o país está partido ao medio e hai conce-
llos nos que só nace medio neno. O Barómetro político de
Galicia sinala que hai dous hemisferios mentais no
comportamento dos galegos. A economía vai a medio gas, está
todo medio parado e media mocidade esta medio empregada e a
outra media anda por medio mundo.

Cando un galego se sente mal, a expresión que adoita utilizar
é a de “estou medio escarallado”. Iso non significa que ande
regular senón que está mal, moi mal, escaralladísimo. Cando está
“medio peneque” é que non se ten. É o que chamariamos un me-
dio superlativo.  O mesmo sucede cando un galego di dalguén
que é “medio parvo”. Equivale a un parvo e medio, a un mestura
de lapabroas e paspán. É dicir, a un mediocre. Por exemplo, can-
do un galego di “O Bush é medio parvo” o que está a dicir é “O
Bush é medio Aznar” (Saíume medio chiste).

En Galicia toda a xente ten unha estatura media, aínda que
hai quen é medio medrado e medio petiso. Media Galicia pensa
que é de clase media e quizais por iso os mass media contan
medias verdades e verdades a medias, polo que a duración
media dos noticiarios é de media hora ao mediodía e outra me-
dia á medianoite. 

Media parte do patrimonio histórico de Galicia pertence á Ida-
de Media. O galego, sempre que pode, refuga o conflicto porque
o que máis lle presta é mediar. Cando é menor o galego de maior
quere ser mediador. O que lle acae ás cantigas galegas é un grao
de sonoridade mezzoforte. A medida máis enxebre das cousas é a
media ducia. Que fai o galego no mundo dos vivos? De
intermediario. E que fai no mundo dos espíritos? De médium!

Medio mirado, isto de ser dun país a medias non está ben nin
medio mal. Ser ou non ser? Pois medio ser. O caso é atopar a
media laranxa. (Entrementres, no medio disto, quen foi o medio
cabrón que baleirou a media botella?)♦

SANTY. Atlántico/El Progreso, 15 de decembro de 2003

E SI
QUERIAMOS

ENCONTRAR E ESTE
PARA ENCARCERALO
COMA A UN MISERÁ-
BEL A CAL E CANTO
E QUE NON VOLVESE

A VER A LUZ
DO DÍA...

...ENTÓN
¿POR QUÉ
O SACAMOS
DO SOTO

ISE?

¡MORRO
POR UNHA
DUCHA,

RAPACES!

VENTURA & COROMINA/La Vanguardia, 17 de decembro de 2003

CONVOCAREI UN REFERENDO
PARA PREGUNTAR AOS
CATALÁNS SI QUEREN

UN REFERENDO.



H.V.
O velado anuncio por parte
do cabeza de lista do PP en
Sada dunha inminente mo-
ción de censura apoiada por
un concelleiro do PSdeG-PSOE
colocaría a esta forza ante un
novo caso de transfuguismo
e significaría o fin do gober-
no progresista encabezado
polo nacionalista Abel López.

O anterior alcalde de Sada e nú-
mero un do PP, Ramón Rodrí-
guez Ares desvelou a posibilida-
de de presentar unha moción de
censura apoiada polos oito con-
celleiros do PP e un tránsfuga so-
cialista. Este último, Xosé Luís
Santamaría, está de vacacións na
Arxentina e non confirmou nin
desmentiu o feito, pero o seu
proceder é moi ambiguo, sobre
todo desde que tratou sen éxito
que o goberno municipal lle dese
unha dedicación exclusiva cun
salario anual de 80.000 euros. O
alcalde Abel López asegurou que
falou con Santamaría e este ad-
mitiu conversas con Ramón
Ares, aínda que non confirmou
nin desmentiu a posíbel moción.

O PSdeG-PSOE afirmou por
boca do presidente da xestora lo-
cal de Sada, Xoán Carlos Varela,
que “non teño constancia; non me
podo meter na cabeza de ninguén
e en política xa se sabe. Penso que
agora mesmo non vai facer nada
igual. É certo que está desgustado
e no partido hai preocupación pero
non é lóxica a moción”. Varela si
ten constancia que á volta de San-
tamaría de Arxentina ten proxecta-
do formular algunha solución á
crise. Entre as posibilidades valo-

radas, Varela indicou que estaba a
renegociación do pacto de gober-
no pero desbotou a moción.

Pola súa banda, Antón Lou-
ro, secretario de Organización do
PSdeG, manifestou o seu “firme
apoio á estabilidade do goberno
municipal de Sada e o seu alcal-
de Abel López”.

Ramón Rodríguez Ares ta-
mén se mostrou ambiguo. Desde
o principio do mandado da actual
corporación viña anunciando un-
ha moción de censura, aínda que
no PP municipal afirmaron que

“de momento non hai nada asina-
do”. O PP galego asegurou que
“non hai formulada ningunha
moción de censura nestes mo-
mentos”. Con todo, no PP galego
non quixeron entrar a valorar as
informacións que transcenderon
segundo as cales en Santiago non
se ve con bos ollos unha moción
que racha co pacto antitransfu-
guismo precisamente antes das
eleccións de marzo.

A posición de Rodríguez
Ares, a respecto desta última po-
sibilidade, sería a de non descar-

tar mesmo o abandono do Parti-
do Popular para seguir adiante
co seu proxecto.

O alcalde da localidade, Abel
López (BNG), preferiu “non co-
mentar rumores”, aínda que ma-
tizou que “o PSOE e o PP non
poden estar calados. Ramón Ro-
dríguez Ares vén falando de mo-
ción de censura desde o principio
do mandado e o PP non o des-
mentiu e debería de facelo”. O
rexedor tamén lembrou que o fei-
to de Rodríguez Ares falar da
moción desde o principio do
mandado “constitúe un acto de
pornografía política porque unha
moción de censura preséntase
cando un goberno non funciona,
pero el fala dela mesmo desde
antes de formarse o goberno”.
Dáse a circunstancia de que o go-
berno municipal non amosou
grandes discusións e que mesmo
moitos temas levados a pleno
conseguiron o apoio unánime dos
concelleiros, incluídos os do PP.

Certo é que a pantasma da
moción proxéctase sobre o go-
berno municipal desde o princi-
pio, pero acelerouse cando o al-
caldábel socialista Xosé Luís
Santamaría foi suspendido de
emprego e soldo no Sergas –é
médico– e solicitou sen éxito un-
ha dedicación exclusiva no con-
cello de 80.000 euros ao ano.
Unha semana antes da suspen-
sión do Sergas –agora paralizada
até unha sentencia por un con-
tencioso administrativo interpos-
to–, Rodríguez Ares xantou co
conselleiro de Sanidade, Xosé
María Hernández Cochón, nun
restaurante da vila, segundo in-
formaron fontes testemuñais.♦
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Latexos

Memorias
dun pobo
X.L. FRANCO GRANDE

Os meus ollos é, por
agora, o último libro
de Ramiro Fonte, e

alá van mais de vinte, a maior
parte de poesía, pero entre os
que hai tamén unha media
ducia deles de prosa moi
diversa –ensaio, novela, rela-
tos curtos, e este de agora de
memorias narrado con
técnicas de novela.

Memorias difíciles, por se
tratar dunha época da vida na
que, en principio, pode pare-
cer que un non ten moito que
contar por estar aínda
empezando o seu decorrer
vital. Pode que por iso o
autor poña na cabeceira do
seu libro unha cita de Baude-
laire que nos avisa para non
caer en espellismos: “O
xenio non é máis que a infan-
cia netamente formulada”. 

Ben se podería dicir que
tanto como as súas
memorias, o libro é memoria
do pobo do autor na súa
infancia. Rilke proclamou
que a infancia é a patria do
ser humano –algo que
complementa, ó meu ver, o
dito de Baudelaire lembrado
polo autor. Libro, por outra
banda, dunha temática á que
na nosa literatura resulta
practicamente allea, agás o
caso sobranceiro  de Villarde-
vós,  o  inesquecible libro de
Silvio Santiago.

Un poeta e un narrador,
xuntos, cumpría ser para ter
escrito este libro, denso de
contido, e aínda extenso
tamén, pero nimbado de gra-
cia poética, cheo de informa-
ción e de referencias, explíci-
tas ou tan só suxeridas, un li-
bro no que buliga a vida
comunal, de tal xeito que a
do autor ven ser un pretexto
para comunicar unha existen-
cia colectiva, para poñernos
en contacto cun feito
humano, coa comunidade vi-
tal que o conformou en tan
importante etapa da vida.

Porque o autor tivo ollos
para captar canto foi
sucedendo arredor de si,
oído para percibir as distintas
voces das diferentes fontes
da colectividade, o rebumbio
do varadoiro, os ecos e os
queixumes das mareas, olfac-
to para apreixar as
fragrancias do peirao... e sen-
sibilidade para captar os per-
fís máis saíntes das xentes
que o arrodeaban e que
contribuíron ó seu desenvol-
vemento vital, Os meus ollos
é un libro cheo de vida,
entrañable, que non se esque-
ce –porque a todos nos pode
axudar a iluminar un pouco a
nosa propia experiencia vital.

A nosa memoria histórica
empeza por ser a memoria de
cada un de nós. Por iso este
libro é unha orixinal
contribución do autor á reali-
dade desa memoria necesaria
para a vida espiritual, e
normal, dun país.♦

O PP prepara en Sada unha moción de censura co apoio
do cabeza de lista socialista

Un novo caso de transfuguismo ameaza
o PSdeG-PSOE

Os propietarios
do Prestige, asesores
de Loyola de Palacio
Hugo Verlomme, un parisino que percorreu o
mundo antes de quedarse a vivir nas Landas
francesas, autor de máis de vinte libros de
éxito no seu país –varios deles traducidos aos
principais idiomas– referíndose a Loyola del
Palacio, responsábel de Transportes na Comi-
sión Europea, fai a seguinte pregunta no arti-
go que lle publica esta semana A Nosa Terra
(páxina 16): “Sabe alguén que un dos seus
próximos colaboradores forma parte da fami-
lia Coulouthros, propietaria do Prestige?”

Home, saber algo se sabe. Sábese, por
exemplo, que a comisaria de Transportes tivo,
entre os seus asesores, un dos irmáns Cou-
louthros, diplomático e integrante da familia
que era propietaria do petroleiro. Os Coulouth-
ro xa tiñan antes unha longa experiencia en bu-
ques que causaron desastres. Eran os donos do
Agean Sea, que ardeu na Coruña en 1992. Ta-
mén eran donos do Agean Captain cando cho-
cou en 1979 co Atlantic Express, fronte ás illas
caribeñas de Trinidad e Tobago, nun accidente
no que morreron 26 persoas e no que se verte-
ron 280.000 toneladas de cru ao mar, o maior
vertido rexistrado até o presente.♦

Cuíña, vicepresidente
De Cuíña tamén sabemos que non se dá
por vencido. Superado o susto que lle deu
o corazón (médicos autóctonos e os nor-
temaricanos que lle recomendou o su
amigo Julio Iglesias prognosticáronlle
saúde de ferro), o fillo do muiñeiro de
Lalín coida que aínda lle quedan cartas
para xogar a partida pola sucesión de Fra-
ga. “A min os que me pechan as portas

non son os do meu partido –ouvíuselle
dicir hai pouco– Os que me dan por mor-
to politicamente son os do Bloque e os do
PSOE. Alá eles. Aínda lles queda moito
que aguantarme”.

Terá razón? Hase saber algún día. Polo
de agora, tócalle agardar a vez. E esquecer
que foi nomeado por Fraga vicepresidente
da Xunta, e rexeitado catro horas máis tar-
de, aquel fatídico día no que Mariano Raxoi
e Xesús Palmou conspiraron para poñelo
fóra da circulación política.♦

A Amazonia
perdeu unha defensora
E remato. Emily Craddock, británica, 27
anos, ecoloxista de Greenpeace, operadora
de radio a bordo do buque Arctic Sunrise,
que estaba rematando unha campaña pola
defensa da Amazonia, foi encontrada morta
o pasado día 15 nas cercanías da illa do Car-
pim, no estado brasileiro do Pará. Foi vista
no barco por última vez pasada a medianoi-
te do 12 de decembro. O pulmón do mundo
cobrou unha vítima máis e a defensa do me-
dio ambiente perdeu unha militante. Des-
canse en paz a moza que morreu loitando
por toda a humanidade.♦

C r o q u e s PERFECTO CONDE

Xosé Cuíña.                                          P. VILABARROS

Xosé Luís Santamaría atópase de vacacións na Arxentina. A súa volta o tres de xanei-
ro despexará dúbidas en torno a moción.



A.N.T.
O BNG está a rematar o seu
proceso asembleario coa elec-
ción dos responsábeis comar-
cais e dos 47 membros do Con-
sello Nacional que deben elexir
as 24 comarcas. A executiva na-
cionalista califica o proceso co-
mo “presidido polo consenso”.

Das 24 comarcas nas que se divi-
de organicamente o BNG, en só
catro se presentarán dúas listas
para as direccións comarcais e
para a elección dos membros que
cada comarca debe elexir para o
Consello Nacional.

Os nacionalistas deberán optar
entre dúas candidaturas no Salnés,
Ferrol, Compostela e O Condado.
No Salnés unha estará encabezada
por Duarte Correa, actual respon-
sábel, e outra polo concelleiro do
Grove, Xesús Mª González.

En Ferrol, nunha candidatura
repite como cabeceira Manuel Ló-
pez Foxo e noutro o concelleiro
departamental Lastra Muruais. En
Compostela unha candidatura está
encabezada por Paula Castro e ou-
tra por Pilar Candocia. A primeira
está apoiada pola UPG, EN e
PNG, ademais de independentes, e
a de Candocia está conformada a
carón de UG e Inzar, con especial
incidencia na universidade, fronte
á primeira que leva representantes
dos 14 concellos. Esta candidatura
está apoiada polo profesor univer-
sitario Xerardo García Mera, o
verdadeiro ideólogo da corrente li-
derada por Roberto Mera.

No Condado unha candidatu-
ra está encabeza por Francisco
Chivite, un dos líderes dos “non
adscritos” e a outra polo conce-
lleiro porriñés Pedro Pereira.

Lista única

A Coruña era unha das comarcas
nas que na Asemblea Nacional se
ollaron máis claramente dúas ten-
dencias, con apoio cualificado á
lista de Roberto Mera. Pero á hora
de elexir os responsábeis comar-
cais e a representación no Conse-
llo Nacional foron quen de chegar
a un acordo. A candidatura estará
encabezada polo anterior respon-
sábel comarcal Alberte Ansede.

En Vigo a única candidatura
estará encabezada por Henrique

Viéitez, ex concelleiro e ex se-
cretario local da CIG. No Baixo
Miño Alberte Alonso será o ca-
beceira de lista e representante
no Consello Nacional.

No Barbanza a lista única es-
tá encabezada por Manuel Casal.
En Allariz-A Límia o responsá-
bel será Xosé M. Pérez e na Es-
trada por Xesús Cordeiro.

Pontevedra terá como res-
ponsábel ao deputado no Con-
greso, que non recuncará, Gui-
llerme Vázquez. Vázquez soou
até última hora como responsá-
bel de organización na Executiva
nacionalista. Logo quedou fora
por decisión propia do Consello
nacional onde entrará agora re-
presentando a Pontevedra.

Na Mariña elexirán como res-
ponsábel a Xosé Ramón Hermida,
en Lugo Centro recuncará Xesús
Méndez, en Valdeorras a lista está
encabezada por Roberto Quiroga e
en Bergantiños por Xosé Regueira.

No Ribeiro continuará Fernan-
do Rosendo como responsábel e en
Ourense Antón Sánchez. Na Mon-
taña encabeza a lista Manuel Gar-
cía Freire e en Muros-Noia, Fran-
cisco Quintela. Na Costa da Morte
dirixirá a organización Manuel An-
telo, quen fora na década pasada
responsábel de Galiza Nova. Anto-
nio Espinosa encabeza a candida-
tura de Monterrei e a histórica Ma-
risa Vázquez sitúase como respon-
sábel do BNG na emigración.

O Morrazo e Lugo Sur aínda

non teñen decidido quen encabe-
zará a lista única.

Se ollamos as distintas candi-
daturas podemos comprobar un-
ha diálectica política diferente á
de hai dous anos. Coa UPG ali-
néanse agora Esquerda Naciona-
lista e PNG, así como a maior
parte dos independentes. Inzar,
que anteriormente estivo alinea-
do coa UPG, así como o Colecti-
vo Socialista, tamén socio da
UPG antes da Asemblea da Co-
ruña, están agora cos non alinea-
dos de Roberto Mera, e procu-
rando espacio propio. Os próxi-
mos a Xosé Manuel Beiras ta-
mén basculan, sobre todo en
Compostela cara a lista de UG e
dos non alineados.♦
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Tomado dun feito real. No que
chamamos na Galiza tempo de
Nadal, ferve de música prefabri-
cada a cidade. Nadaliñas en au-
tofalante e tristes monicreques
de Papá Noel, na ridícula barba
de rafía branca, axitan campás de
mentira e reparten caramelos en-
tre a inocencia dos nenos esco-
rrentados na friaxe das vacacións
escolares.

Era esa mañá de decembro
cando a velliña, de largos oitenta
ou máis anos, entrou coa idade
cangada e as raídas roupas de es-
curo, na oficina de mobles asép-
ticos. Camiñaba lentamente. A
facer dos seus curtos pasos un
presaxio de miseria e decaden-
cia. O corpo canso, moi canso; a
cabeza abaixada de tantos sécu-

los de opresión e o terror nos
miolos, como afundido até as en-
trañas da súa consumida estampa
do umbral da morte.

Non viña a ningunha xestión
administrativa nin técnica. Non.
A sua visita era doutra índole.
Solicitar unha moratoria no pa-
gamento da débeda de recibos do

servizo de auga que acadaban
tres meses de atrasos por un im-
porte de pouco máis de vinte eu-
ros das subministracións á sua
desvencellada vivenda de pen-
sionistas na Cidade Vella.

Non podía darlle satisfacción
o empregado. Pasou a outra de-
pendencia, na procura dunha so-

lución que non estaba prevista
no frío protocolo administrativo.
E unha rapaza amable e, quizais
comprensiva, trataba de expli-
carlle como era de dura a reali-
dade. A vellina, sentada nunha
cadeira descarnada, comezou a
saloucar cos olliños tépedos po-
las bágoas que afogaban as súas
entrecortadas palabras. Non era
o seu pranto polo temor a que-
darse sen auga, era o choro polo
fracaso de toda unha vida de pri-
vacións e medos. Era, non só o
seu fracaso, senón o fracaso de
todos nós. A velliña saíu á rua e
atopou o mundo, todo enteiro,
fronte dela co Nadal que estoura-
ba no cénit da alegría embrullada
e do “amor” comercial dos Gran-
des Armacéns.♦

Conto triste do Nadal
MANUEL LUGRÍS

Conto de Nadal nunha cidade máis pendente
dos balbordos do consumo que das penurias que
moitos pagan nestas datas co seu sufrimento.

A Coruña

O idioma
nos
concellos
X.M. SARILLE

Os profesores de lingua
galega e os técnicos de
normalización lingüís-

tica son as dúas profisións
máis comprometidas co
idioma; persoas que en xeral
traballan por riba das obrigas
que marcan os seus contratos
laborais e que no caso dos téc-
nicos, case sempre procuran o
avance máis alá do estabeleci-
do polos programas de gober-
no. Con voluntarismo e tenaci-
dade poñen en marcha proxec-
tos que logran éxitos relativos
debido á falta de apoio. 

Vén isto a conto porque
nunha tribuna que escribín
hai quince días noutro lugar
deste periódico, afirmaba que
a política lingüística vive un-
ha grave parálise nos
concellos. No comezo da de-
mocracia estabeleceuse un
modelo, consistente en
galeguizar internamente a ad-
ministración, corrixir e coor-
denar cursos de formación
que non foi superado por ou-
tro modelo novo. Un modelo
hexemónico que a estas altu-
ras segue sen cuestionarse.
Unicamente se lle engadiu a
idea de organizar campañas,
un criterio tamén xeralizado,
mais que resultan ser incone-
xas e con obxectivos mal es-
tabelecidos.

Tiven que expresarme
moi mal, porque escoitei for-
tes críticas e o que menos
pretendía eu era cuestionar o
labor, case sempre exemplar
dos técnicos municipais. Sei
que hai proxectos feitos por
eles nestes anos que van moi-
to máis alá da simples tradu-
ción. Iso non é o que se que-
ría discutir. O debate está en
que na política lingüística
municipal nengún partido
asumiu un novo modelo para
traballar nos concellos e que
ademais ese posíbel modelo
non está nen sequer
deseñado. 

Unha cousa debe ficar
clara: esa política débena de-
señar as organizacións políti-
cas e debe estabelecerse pre-
viamente nos programas de
goberno. Hai excepcións,
mais que agora ocorre é que
diante da falta de proxecto,
agárdase que o programa
emerxa dos servizos de
normalización. Cando non se
condena ao técnico ao
ostracismo. 

O que se postulaba nesa
tribuna era un novo modelo,
que ao meu parecer pasa polo
nomeamento de concelleiros
de política lingüística con au-
toridade transversal, a distin-
ción entre cultura e
normalización, orzamentos
reais, criación de prazas con
novos perfís para afrontar o
novo período e intervención
social planificada. 

E se hai desacordo, nada
máis cívico que debatelo
serenamente en público.♦

En catro compiten dúas candidaturas

O BNG presenta lista única en 20 comarcas

Que Galiza non quede marxina-
da unha vez máis no contexto
estatal. Esa é a grande preocu-
pación do BNG e marcará toda
a súa axenda política ata as
eleccións xerais. O primeiro pa-
so dos nacionalistas é presentar
ante a opinión pública a refor-
ma do Estatuto de Autonomía.
“Formularemos unha proposta
propia para o incremento do au-
togoberno”, afirma Francisco
Jorquera, coordinador da Exe-
cutiva nacionalista.

No BNG están máis ca pre-
ocupados porque Galiza poda
quedar de novo marxinada no
debate territorial que se esta
abrir no Estado con carácter
multiplicador.

Jorquera afirma que “Galiza
ten que ser determinante neste
proceso, comezando en Euskadi
e continuado logo en Catalunya
e mesmo en Andalucía”. Polo
tanto o BNG enfoca as próxi-
mas eleccións pensando que  a
capacidade que teña Galiza de

influír na nova conformación
do Estado que se aveciña vai
depender dos seus resultados
electorais. Así, consideran que
non é tan importante decidir se
goberna o PP ou o PSOE en
Madrid senón o papel determi-
nante que vai ter o nacionalis-
mo, a súa capacidade política
para influir e modificar as polí-
ticas no Estado. “Goberne quen
goberne, Galiza ten que ter un
papel decisivo”, resume Fran-
cisco Jorquera.♦

A reforma do Estatuto en preparación

Compoñentes da Mesa Nacional do BNG na última asemblea, celebrada en Santiago o mes pasado.                      PACO VILABARROS



Mentres en todas as institu-
cións hai problemas entre os
partidos, vostede na FEGAMP
saíu elixido por consenso. A
que se debe?

O debate político ten que dar-
se nos parlamentos, nos conce-
llos e incluso nas deputacións,
pero nun órgano como é a FE-
GAMP, se entre nós andamos a pi-
ñas e non nos poñemos de acordo
no importante para o municipa-
lismo, ao final non teríamos nin-
gún resultado. A Federación basi-
camente o que quere defender é o
municipalismo, que somos un
pouquiño a Cincenta de todas as
Administracións: o que non que-
ren os demais, bótanolo a nós.
Iso o que significa é que temos
que defender a nosa parcela ante
outras institucións que en teoría
están por encima de nós. Se nós
non estamos de acordo en reivin-
dicar o Pacto Local, calquera per-
soa sensata diranos que nos po-
ñamos de acordo e logo que pi-
damos. Ese consenso ten que ser
tanto na executiva como nos ob-
xectivos. Nalgúns puntos concre-
tos non teremos acordo, sempre
haberá matices.

E que liñas mestras teñen?
O Pacto Local é unha entele-

quia. Tradúcese como a transfe-
rencia doutras administracións á
local. Houbo unha primeira des-
centralización do Estado ás Co-
munidades autónomas. Está pen-
dente unha segunda, das Comu-
nidades autónomas aos conce-
llos. Isto é o que se coñece como
Pacto Local, pero non é algo ce-
rrado. É o que se fixo e o que fal-
ta por facer. Os concellos, sexa-
mos da cor que sexamos, temos
os mesmos problemas basica-
mente e a oposición en liñas xe-
rais soe actuar parecido en case
todos os concellos.

Esa asunción de competen-
cias choca con realidades de
concellos que non poden asu-
milas por falta de tamaño.

Hoxe os concellos rexemos o
13% do pastel. O 46% o Estado
e o 41% a Xunta. Hai un com-
promiso importante da Xunta de
ceder esas competencias, con
cartos. Algúns concellos, o que
se coñece como inframunicipa-
lismo, non van poder asumilas.
Se che dan competencias en ur-
banismo necesitas un persoal mí-
nimo para desenvolvelas e un
concello que non ten un arqui-
tecto técnico municipal, dificil-
mente poderá ter esas competen-
cias. Para iso os concellos teñen
que agruparse ou fusionarse.

Temos un documento de tra-
ballo, que está a elaboralo a Uni-
versidade de Santiago, no que tra-
ballan xentes de todas as opcións
políticas que vai estar listo en fe-
breiro. Vai ser un documento de
traballo para pór enriba da mesa.
A fusión de municipios non é un-
ha novidade. Inglaterra fíxoa,
Suecia fíxoa, Alemaña fíxoa e os
países latinos, España, Francia,
Italia e Portugal estiveron durante
todo o século vinte sen afrontala.
Fíxose para ser máis operativos,
para poder dar servicios de mais
calidade e ter máis presupostos. O
mapa municipal galego, con 315
concellos e catro deputacións,
non parece moi asentado á reali-
dade e ás necesidades. Algúns
concellos pequechos están aboca-
dos a ser novos xeriátricos. A po-
boación nova márchaselles por-
que vai traballar a outro sitio. Se

temos en conta que a cada paso
hai máis despoboación e a cada
paso a que queda é máis vella,
atopámonos cun panorama a me-
dio prazo desolador. E se temos
en conta que a costa ten o 70% da
poboación en detrimento do inte-
rior, que vai a menos, e coa nata-
lidade a menos, incluso no caso
máis optimista haberá que buscar
solucións para paliar ese inframu-
nicipalismo.

É o gran mal do municipa-
lismo galego?

É o inframunicipalismo, por
un lado, e as sinerxías que produ-
cen as grandes cidades, polo ou-
tro. As cidades tiñan que ter arre-
dor de si áreas metropolitanas
que traballasen en urbanismo, en
servicios... De nada vale que

Santiago creza moi ordenada-
mente cun gran plan xeral de or-
denación se Teo ou Ames non te-
ñen continuidade. Hai algún ser-
vicio que os pequenos concellos
nunca poderán ter; iso significa
unha rebaixa de calidade de vida
para os seus cidadáns. Non creo
en moitas administracións, son
partidario de poucas. Un cidadán
normal ten que facer case un
master para saber a quen dirixir-
se. O que quero é instaurar o mo-
delo de concello na casa. Temos
as novas tecnoloxías e na casa
por internet podes facer todo tipo
de operacións bancarias e o que
pretendo é instaurar novos méto-
dos de traballo nos concellos pa-
ra substituír a presencia física do
cidadán no concello e para que

poda facer as xestións desde a ca-
sa. Cambiar o funcionario polo
funcionario electrónico.

O certo é que hai casos de
segregacións de concellos e de
problemas entre núcleos do
mesmo concello. Ademais está
a cuestión da falta de tecnolo-
xías da información no rural.
É dicir, formula posibilidades
un tanto utópicas.

A adaptación aos novos tem-
pos ás veces dá traballo. A Ad-
ministración hai que adaptala
aos tempos actuais. Vai haber
medios económicos importantes
para facelo, para que no rural
poida haber tecnoloxía a medio
prazo. É un reto que ten que for-
mularse o Goberno. Por outra
banda está o individualismo, por

iso o máis doado é segregar, non
agrupar: imos contracorrente. Os
tempos desaconsellan segregar,
necesitamos forza abondo para
que nos teñan en conta. Para ser
fortes hai que delegar parte da
nosa soberanía. Colles sete con-
cellos, convértelos en un e seis
alcaldes quedan sen choio.

Iso é o que ía dicir.
O principal obstáculo para a

fusión somos os alcaldes e a es-
trutura organizativa dos conce-
llos, cos concelleiros. Na comar-
ca do Deza en lugar de 75 conce-
lleiros, se hai fusión, quedan en
21. É un problema salvábel.
Cando acabe o estudo, feito sen
partidismos, será unha ferramen-
ta de traballo como para que os
máis intrépidos poidan utilizala
se queren e eu estou convencido
que se non nós, os nosos fillos ou
netos, si farán uso dela: cando
haxa madurez política. Agora
mesmo é moi fácil desbaratar
unha fusión. Un grupo que quei-
ra facer demagoxia pode facelo,
por iso non hai que obrigar a na-
da. Moitos alcaldes pensan que o
seu concello é unha finca parti-
cular. Hai moito virrei. Pero o
concello é a casa de todos. Ti
serves temporalmente. Por outro
lado, quen ía dicir hai dez anos
que o franco ou o marco ían de-
saparecer? As cousas que hoxe
son realidade, antes foron utopía.

Fala de que a Administra-
ción vai ceder competencias aos
pequenos concellos e daquela
eles non van querer fusionarse,
non o van necesitar. Por outro
lado foméntase un municipalis-
mo que é contrario á autonomía.

Son partidario da administra-
ción local forte, autonomía forte
e o Estado. A Administración lo-
cal, que é a máis próxima ao ci-
dadán, polo principio lóxico de
subsidiariedade, é a que ten que
prestar máis e mellores servicios
ao cidadán. A cidadanía vai a por
todo ao concello, aínda que sexa
un problema doutra Administra-
ción. Necesitamos mellores ser-
vicios e para dalos nalgúns casos
hai que agruparse. A política de
café para todos, se entendemos
iso como 315 concellos, non é
boa porque se queres dar o mes-
mo a todos é inviábel porque hai
quen non ten capacidade para
xestionalo. Se colles unha co-
marca ou unha fusión de conce-
llos, nun sitio pode haber unha
cousa, noutro, outra, e ao final to-
dos contentos e fíxase poboación
en todos. Senón o que ocorre é
que hai unhas sinerxías dos nú-
cleos importantes e o resto pouco
a pouco vaise despoboando. 

Que pensan algunhas per-
soas do PP como Fraga?

Fraga pronunciouse claramen-
te. O feito de que eu tivese ideas
innovadoras no tema municipalis-
ta tivo que ver con que o partido,
especialmente Fraga, me propu-
xese a min para a Federación Ga-
lega de Municipios e Provincias.
Fraga sabe que é un proceso com-
plexo pero o ve racional. Coñece
o caso do Reino Unido, que o fi-
xo... Na dirección do meu partido
non se opoñen tampouco á fusión,
aínda que dentro hai quen opina o
contrario, é lexítimo.

E Cuíña?
Pepe Cuíña nunca se pronun-

ciou sobre iso.
Pero falou do tema con el?
Teño falado de moitas cues-

tións con el, pero non desta.♦
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Xosé Crespo
‘Algúns alcaldes pensan que o concello

é a súa leira’
HORÁCIO VIXANDE

Alcalde de Lalín polo PP, Xosé Crespo vén de resultar elixido, unanimemen-
te, presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, organización
á que aporta a idea de fusionar concellos. Crespo prefire centrarse na cuestión
municipal e, discretamente, evita falar a fondo do seu mentor Xosé Cuíña.

PACO VILABARROS



PERFECTO CONDE
Os tres grupos da cámara ga-
lega decidiron aprazar o deba-
te sobre a nova Lei de norma-
lización lingüística, que pro-
puxo o BNG para impulsar o
galego nos usos públicos e so-
ciais. Esta reforma obrigaría a
Xunta a dominar perfecta-
mente a escrita e fala propias.

“Señoras e señoras, póñanse de
pé. Abonda con que o fagan sim-
bolicamente. Imos ‘aprobar’ o Es-
tatuto de Autonomía”. Pilar Gar-
cía Negro sabe empregar a retran-
ca, dosifica a ironía e móvese con
soltura na improvisación dialécti-
ca. Coas palabras citadas iniciou a
deputada nacionalista a rigoroso
discurso co  que defendeu no Par-
lamento de Galiza a súa proposta
de lei de normalización de usos
sociais e públicos da lingua gale-
ga, nas derradeiras horas da tarde
do pasado mércores.

“Non queremos impoñer nada
–indicou a continuación– Supri-
man, por favor o prefixo. Queremos
poñer. Dixo algunha vez o presiden-
te Fraga, que non está aquí, que na-

da por fóra da Lei de Normalización
Lingüística. Por nós dicimos que
nada por debaixo dela tampouco”.
AGarcía Leira, presidente do Parla-
mento, non debía interesarlle moito
o que ela expoñía, porque abando-
nou o salón de plenos e non se rein-
tegrou ao seu sillón até que García
Negro rematou a intervención.

A quen lle interesou máis foi
a Antón Louro, que valorou posi-
tivamente e apoiou, en nome do
PSOE, o proxecto lexislativo

presentado polo BNG. “Entende-
mos –dixo– que desenvolve un
proceso de impulso á nosa lingua
e, como tal, apoiámolo aínda ten-
do en conta que debemos ser ca-
paces de construír novos consen-
sos en torno á lingua”.

A deputada Rodríguez Seixas,
en nome do PP, empezou dicindo
que a proposta de García Negro “ten
bondades e virtudes, pero tamén
moitos defectos”. Cualificou o pro-
xecto de lei  de “oportunista por su-

birse ao carro do galego-portugués”,
alusión que foi rotundentemente
contestada pola representante na-
cionalista nunha segunda interven-
ción que rematou coa proposición
de retirar o seu proxecto da inmedia-
ta votación, en nome do consenso,
se se deran garantías mínimas.

O presidente, daquela xa rein-
tegrado ao seu posto, anunciou un-
ha breve interrupción da sesión
plenaria, que serviu para que de pé,
no medio da sala, García Negro,
Louro e Rodríguez Seixas acorda-
ran adiar o debate parlamentario
sobre este tema a cambio de que,
nun prazo breve, se dispoña dos es-
tudios e traballos que están a facer
a comisión e as subcomisións en-
cargadas de elaborar un novo pla-
no de normalización lingüítica.

Uso oficial da lingua

A proposta do BNG, defendida por
Pilar García Negro, como princi-
pio xeral, estabelece que a Xunta
empregue a lingua galega nas súas
actividades internas, externas, de
relacións con outras administra-
cións ou coa cidadanía. Sería obri-

gatorio, polo tanto, que todos os
cargos públicos, no desempeño da
súa función, utilizaran oralmente e
por escrito esa lingua. No prazo
dun ano, contado a partir da apro-
bación da lei, a Xunta debería re-
matar a fixación oficial da toponi-
mia pendente de concreción legal e
publicar e difundir os resultados.

Todos os centros educativos da
Comunidade Autónoma terían que
cumprir a actual lexislación lin-
güística mediante o desenvolve-
mento regulamentario preciso, por
parte da Xunta, para adoptar os ac-
tuais niveis educativos do ensino.
Como obxectivo xeral, fíxase a
utilización do galego como lingua
vehicular do ensino preuniversita-
rio, nun cincuenta por cento das
materias, nun prazo de cinco cur-
sos escolares contados a partir da
data de promulgación da lei.

A lei proposta tamén inclúe a
implantación do galego en todos
os centros sanitarios dependen-
tes da rede pública ou utilizados
por ela, como lingua de comuni-
cación normal en todas as súas
relacións, documentación, histo-
riais e atención ao paciente.♦
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Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

AAHH! XA ENTENDO:
AS NOTAS DISCORDANTES CO SEU HIMNO NACIONAL
SON AS NOTAS CONCORDANTES CO NOSO HIMNO NACIONAL.

Tiranos
LOIS DIÉGUEZ

Non está mal, precisamente estes dias en que se anunciou a
detención de Sadam Husein, mentres se multiplican os cantos
louvadores do império, refrescar a memória e repasar a histó-
ria que franceses, ingleses e americanos fixeron en Oriente
Médio. Eles desfiguraron países, construíron fronteiras artifi-
ciais, roubaron e masacraron canto quixeron. Impuxeron leis,
culturas e idiomas. Dividiron o território curdo entre países
como Irán, Iraque, Síria… E finalmente, os americanos, axu-
dados por Blair e Aznar, entraron outra vez a sangue e fogo en
Iraque para se facer coas suas riquezas. Será Sadam un tirano,
un ditador, mais fronte á invasión imperial, fica convertido
nun defensor da sua terra, nun loitador e, posibelmente, nun
mártir para os árabes. E aqueles que presumen de demócratas
na adormecida sociedade occidental, pasan a ser os verdadei-
ros tiranos, pois destruíron un país que agora queren governar
coas suas estrañas leis. O Tribunal Penal Internacional debe-
ria funcionar xa e poñer no banquiño a Bush, Blair e Aznar. E
despois a Sharon. E os povos de Arábia Saudi, Cuwait, Ira-
que… ter capacidade para xulgar os seus tiranos. Ou encami-
ñamos as cousas pola via da xustiza e o respecto interna-
cional, ou seremos todos e todas partícipes do crime.♦

Subliñado

Areacción ante o Prestige deulle á nosa sociedade
outra madureza e outra consistencia, por encima
desta nova sociedade continúan e continuarán

tempo as vellas estruturas sociais e políticas, as mesmas
burocracias, as mesmas receitas ideolóxicas rancias, a
mesma cultura burocrática. Con todo, a cada día todo
iso, que aturamos tantos anos resignadamente, evidén-
ciase máis ruín e mesquiño. Obsoleto. 

Na vida cultural é un dos espacios onde máis aguda-
mente se deu ese cambio anovador. A Burla Negra foi e
aínda é a bandeira para engancharse ao rol dos creadores de
pensamento, de arte, de oficio. Véñense de reunir a pasada

fin de semana e os medios de comunicación non o viron, e
tampouco deron conta desa reunión de creadores. Demos-
tran unha cegueira interesada, non viron o evidente: que alí
estaba antes que en sitio ningún a cultura galega. 

Igual que os cidadáns deixaron espido o poder polí-
tico, ese poder que di representar a sociedade, que mes-
mo pretende ser a sociedade, a nación, tamén a mobili-
zación masiva e xenerosa dos artistas e xente da cultura
da Burla Negra tamén deixou espida a cultura oficial es-
tabelecida. Porque fixeron ver o evidente, en primeiro
lugar que a cultura é da xente, é dos creadores que a fan,
e logo é da xente toda, non é de elites apegadas ao po-
der. E en segundo lugar porque demostraron o poder li-
berador que pode ter a cultura. 

Nestes anos, a autonomía foi traizoada no seu senti-
do, en que o que había ser autogoberno serviu para que,
ante a incapacidade da oposición, o PP construíse un au-
téntico réxime no que nada se move. Un réxime no que
un poder castrador se agacha tras a máscara gallegueira
e tras un teatro con moita cortinaxe. Nesa tramoia teatral
a cultura é unha parte importante. E temos visto todos
estes anos como “a cultura” era unha representación de
persoeiros áulicos que facían como que lle rendían culto
á cultura galega, calquera cousa que iso fose, e verda-
deiramente o que facían era seren cómplices dun poder
destrutor: ser lexitimadores, dar coartada. Eses persoei-

ros eran, aínda son, “persoeiros”, palabra estúpida e cho-
queira, precisamente porque lexitimaban este poder e es-
taban aí para iso. A cultura galega oficial ten moi pouco
ou nada a ver con nós, coa xente, cos que crean. 

E niso apareceu a Burla Negra para iluminar esa zar-
zuela paifoca de medallas e persoeiros. Ninguén da Bur-
la Negra ten medalla ningunha, e, curiosamente, son as
xentes que fan que exista a cultura galega, a cultura que
se fai aquí. E sen contar con eles e elas a cultura será un
ritual morto e traidor. 

Cando nos teñen secuestrado o imaxinario, cando te-
mos que reinventar a vida, a sociedade, a realidade, cos-
ta traballo e leva tempo. Todos nacemos inmaturos e tro-
pezamos ao camiñar, mais neste ano pasado moitas per-
soas transformáronse en verdadeiros cadros dirixentes,
temos visto mariñeiros, mariscadoras capaces de dirixir
a política pesqueira, de organizar a sociedade, temos vis-
to artistas transformarse en dirixentes sociais con res-
ponsabilidades. E agora estamos a ver que nace verda-
deiramente o mundo cultural galego. 

Oxalá este ano próximo teñamos xa un mes de maio
novo, o mes da nosa cultura. Un maio con meigas e tras-
nos vivos e actuantes, que as rúas e as salas de cultura do
noso país se enchan co Maio da Burla Negra. Que o pa-
ís reciba a enerxía espallada dunha cultura novísima que
non se ve na cultura necrófila oficial.♦

O Tempo Aberto

Aí ven o maio
da nosa cultura
SUSO DE TORO

a M. BARROS

O presidente, García Leira, abandonou o salón mentres interviu García Negro

O Parlamento retrasa o debate sobre a Lei do galego

●

Mª Pilar García Negro.
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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
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O luns, 15 de decembro chama-
ron á casa dous amigos para feli-
citarse e felicitarme pola conce-
sión de Axencia Europea de
Control Pesqueiro a Vigo. Non
lin os xornais galegos da fin de
semana, pois na casa non estou
conectado á rede e aquí, en Bru-
xelas, non se conseguen. Apa-
rentemente, en todos os xornais
galegos xa se dá por feita a crea-
ción da devantida axencia e a súa
ubicación en Vigo. Trolas. Unha
máis do executivo, para consu-
mo de público mal informado.

Na Conferencia intergober-

namental celebrada en Bruxelas
o pasado 13 de decembro redac-
táronse unhas conclusións nas
que se decidía a localización de
nove axencias europeas e sobre
a posibildade de que se presen-
tase unha proposta de Comisión
sobre unha décima (a posible
Axencia Europea de Control de
Pesca). 

A partir desas conclusións,
por común acordo, os represen-
tantes dos gobernos reunidos en
Bruxelas elaboraron un borrador
de Decisión do Consello de Mi-
nistros da Unión Europea pola

que se sinala a localización das
seguintes axencias e oficinas eu-
ropeas: European Police College
(CEPOL) en Londres, European
Food and Safety Authority en
Parma, Eurojust en Den Haag,
European Maritime Safety
Agency en Lisboa, European
Railway Agency en Lille/Valen-
ciennes, European Network and
Information Security Agency
nunha cidade a decidir polo go-
berno grego, European Center
for Disease Prevention and Con-
trol nunha cidade a decidir polo
goberno Sueco, e European Che-

mical Agency en Helsinki. Como
poden ver nin unha soa mención
na decisión final á Axencia Eu-
ropea de Control de Pesca (que
algúns xornalistas aínda peor in-
formados chamaban Axencia
Europea de Pesca).

Por que a “axencia de Vigo”
non vén na Decisión é ben sin-
xelo de explicar. O que dicía o
texto das conclusións era o se-
guinte: os representantes dos es-
tados membros saudaron tamén
a intención da Comisión de pre-
sentar, antes de marzo do 2004,
unha proposta para o establece-
mento dunha Axencia Commu-
nitaria de Control de Pesca: esti-
veron de acordo
na urxencia de
establecer unha
axencia seme-
llante e no feito
de que a tal axen-
cia tería que se
instalar en Espa-
ña. Concreta-
mente, este é o
texto oficial, en
inglés. “Repre-
sentatives of
Member States
also welcomed
the Commission’s
intention to sub-
mit, before the
end of March
2004, a proposal on the esta-
blishment of a Community Fis-
heries Control Agency: they ar-
gued on the urgency to establish
such Agency and that such
Agency shall have its seat in
Spain”.

De aí e das declaracións dun
máis que nervioso Aznar logo do
fracaso da Conferencia, os me-
dios de comunicación deducen
que a axencia se vai crear, que
vai estar en Vigo (porque o dixo
Aznar cando lle preguntaron) e
que vai funcionar xa a partir de
marzo do 2004. Hoxe lin tamén
que vai ter trescentos funciona-
rios ou algo así. Invencións.

O que din as conclusións da
Conferencia Intergobernamental

está claro. A Comisión ten a in-
tención de presentar unha pro-
posta en marzo. Esa proposta (se
é que finalmente se presenta nas
datas referidas, faláse de inten-
ción, non de seguridade) terá que
ser discutida e aprobada polo
Parlamento Europeo e polo pro-
pio Consello de Ministros da
Unión. Todo iso se se demostra-
se a posibilidade legal de ter un-
ha tal axencia operativa nun es-
tudo de viabilidade que se encar-
gou recentemente e que demora-
rá aínda entre seis e nove meses
en ter as súas conclusións (o
máis cedo en xuño do 2004). A
esas alturas do ano xa non habe-

rá posibilidade de
que o tal proxecto
se discuta no Par-
lamento Europeo
pois este se disol-
verá en maio do
2004 (2004 é ano
de eleccións ao
Parlamento Euro-
peo). En definiti-
va, tendo en con-
ta que a Comi-
sión mudará ta-
mén en 2004 (úl-
timo ano da ac-
tual Comisión
encabezada por
Romano Prodi), e
sendo moi opti-

mistas, o proxecto non poderá ter
o visto e prace do Consello de
Ministros da Unión e do parla-
mento até ben entrado o 2005.

É dicir, que dunha axencia
polo momento cando menos vir-
tual (falta por facer o estudo de
viabilidade), da que so se saudou
a futura presentación dun pro-
xecto, que non será aprobada co-
mo moi cedo a mediados do
2005 e da que se di que estaría en
España, algúns xornalistas dana
por feita, din que vai comezar a
funcionar en marzo do 2004 e
que vai estar en Vigo e que vair
ter nada menos que trescentos
eurofuncionarios.♦

XAVIER QUEIPO é escritor e biólogo.

A Axencia Europea de Control de Pesca
non virá para Vigo no 2004

Pesca

Sendo moi
optimistas, o
proxecto non poderá
ter o visto e prace
do Consello de
Ministros da Unión e
do Parlamento
Europeo até ben
entrado o 2005.

Presentouse este xoves o acor-
do de orzamentos entre o PSOE
e o BNG para o vindeiro ano e
de novo as comparacións
“odiosas” para uns son reco-
rrentes para os que xa fregaban
as mans diante do que acontecía
en Vigo. Durante todo este perí-
odo quíxose encerellar os gru-
pos locais de ambos os dous
partidos na leada, pero ademais
das diferenzas evidentes en
canto á correlación de forzas ta-
mén as hai de tipo socio-políti-
co, pois en Pontevedra serían
menos dixeribles declaracións
como as de Xosé Carlos Arias a
respecto da opinión dos mili-
tantes do partido polo que é
concelleiro en Vigo no sentido
de que non ten nin idea de cal é,
nin se esforza por adquirila.

A opinión pública –que en

Pontevedra ten pouco que ver
coa opinión publicada– manten-
se favorable a acreditar nos pro-
xectos partidarios por enriba da
fe en homes providenciais, pro-
xectos que se concretan tanto na

mobilización social conxunta
fronte aos planos de consolida-
ción de Celulosas como tamén
nun determinado estilo de xes-
tión tal como se reflecte nos pre-
sentes orzamentos.

De 53 millóns de euros, o go-
berno empregará 13,5 en investi-
mentos, o que, pese ás limita-
cións da lei de Estabilidade Or-
zamentaria, permitiralle acome-
ter un grande impulso en com-

pletar dotacións culturais, depor-
tivas e de ensino en todo o terri-
torio, profundando na política de
mobilidade peonil e accesibilida-
de e na de integración do río e a
cidade. Tamén se recolle a urba-
nización da parcela de Campo
Longo, ocupada anteriormente
por instalacións militares. Refór-
zanse as partidas de contido so-
cial e no plano cultural destaca a
asignación á celebración do ano
da música. 

O pacto de goberno goza de
boa saúde e o diálogo, a nego-
ciación e o acordo non son perci-
bidos pola sociedade como sig-
nos de debilidade ou chantaxe –a
pesar dalgúns esforzos xornalís-
ticos– senón valorados como re-
quisito democrático irrenuncia-
ble para conquistar a mellora da
calidade de vida.♦

BNG e PSOE
si se poñen de acordo

X. C. GARRIDO

Os orzamentos para o 2004 saíron adiante cun compromi-
so pragmático do goberno nacionalista e os seus aliados so-
cialistas, lonxe de desencontros noutras partes de Galiza.

Pontevedra

XAVIER QUEIPO

Contra o que se publicou en diferentes medios, a UE aínda
non concretou a creación da Axencia Europea de Control
de Pesca. Nin sequera se sabe se se ubicará en Galiza.

Vista aérea do Berbés, porto pesqueiro de Vigo.                                                                                            PACO VILABARROS



H.V.
O candidato meilanista Ale-
xandre Pazos non asistiu ao
acto de entrega da Medalla de
Ouro da Universidade ao rei-
tor saínte Xosé Luís Meilán
Gil e puxo de manifesto o di-
vorcio deste cos seus sucesores.

Xa no proceso de eleccións pri-
marias dentro da candidatura
Int@ as diferencias foran pa-
tentes. O vicerreitor Alexandre
Pazos enfrontárase ao decano de
Económicas Luís Pedreira nun
proceso caracterizado pola carra-
xe. Gañou Pazos. Posteriormen-
te, no proceso electoral os segui-
dores de Pedreira decantáronse
polo candidato de Nova Luce
Xosé María Barxa e negaron o
seu apoio a Pazos, que se presen-
taba como meilanista.

A derrota de Pazos foi moi
avultada e desde entón este últi-
mo amosou certo desencanto
mesmo cara o seu mentor Xosé
Luís Meilán Gil. A atitude do
reitor saínte na entrega da Me-
dalla de Ouro da Universidade
tamén puxo de manifesto a falta
de acordo cos seus sucesores en
Int@, división que non fixo
máis que acentuar nun discurso
que o retratou.

Meilán recolleu unha Meda-
lla de Ouro da Universidade au-
toimposta. Nin sequera agardou
a que lla outorgase o novo equi-
po de goberno de Xosé María
Barxa –gañador das eleccións a
reitor–, circunstancia que se da-
ba por segura aínda que só fose
por cortesía.

Ao acto de entrega da Meda-
lla, celebrado o xoves 11 de de-

cembro, faltou Alexandre Pazos.
Outra ausencia significativa foi a
de Manuel Fraga e curiosamente
contra un e contra outro cargou o
ex reitor durante o seu discurso
de agradecemento da condecora-
ción. Con Fraga saldou contas
porque a Xunta apremiouno a
abandonar o reitorado, xa que
cumprira setenta anos de idade.
Con Pazos non foi tan explícito,
pero amosou unha condescen-
dencia cos seus sucesores en
Int@ que molestou a este grupo.
O ex reitor suxeriu que este co-
lectivo non estaba á altura dos
seus trece anos de reitorado.

Outros obxectivos das iras de
Meilán foron o seu antecesor e
primeiro reitor, Xosé Antonio

Portero Molina, a oposición ao
seu goberno, agora no reitorado,
e algúns medios de comunica-
ción. En realidade, só tivo boas
palabras para si propio e para o
alcalde da cidade, Paco Váz-
quez, aínda que tamén amosou o
seu agradecemento a varios con-
selleiros.

Equipo de Barxa

O novo equipo de goberno de
Xosé María Barxa está composto
por nacionalistas e progresistas.
O mesmo Barxa, próximo ás fi-
las socialistas, asinou un mani-
festo que recentemente deman-
daba un acordo de goberno entre
o PSOE e o BNG en Vigo. A

construción dunha alternativa
baseada nesta colaboración é al-
go no que Barxa ten especial
confianza; é máis, o seu equipo
está solidamente apoiado polos
nacionalistas, que conforman
boa parte del.

Por outra banda, Alexandre
Pazos conseguiu unha vitoria
nos tribunais que lle chega tarde.
Aínda que os seus contrincantes
non recorreran esta baza, durante
a campaña destapouse un proce-
so xudicial no que se sinalaban
presuntas irregularidades na con-
cesión dunha praza á súa muller
e no que había unha sentencia na
súa contra. Pasado o proceso
electoral, fallouse un recurso que
lle deu a razón.♦
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Xacobeo
2004
Mª PILAR GARCIA NEGRO

A34.035.279 euros
ascende a
cantidade que

baixo o epígrafe
“Xacobeo” vai gastar a
Consellaria de Cultura
da Xunta de Galiza para
celebrar o idem no ano
próximo, após as
espectaculares
experiéncias do 1993 e do
1999. Perto de seis mil
millóns de pesetas, de
todos os galegos-as, van
ser gastos no que teño
denominado máis dunha
vez cultura pirotécnica,
puro escaparate e
propaganda, que, 22 anos
após se promulgar o
Estatuto de Autonomia
de Galiza (23, no 2004),
non van curar
necesidades elementares
da nosa criación e
difusión cultural nen
tampouco van axudar a
fortalecer o sedimento
necesário para que aqui,
entre nós, haxa teatro,
música, danza,
coñecimento do
património histórico-
artístico, aplicación da
Lei 8/1995, de
Património Cultural da
Galiza. Nada diso.
Quero, xa que logo, facer,
desde estas liñas, un
apelo urxente a todos os
concellos do país:
reclamen participación
nas programacións;
esixan restauración e
reabilitación do
património cultural que
albergan; demanden
actuacións e producións
de artistas e axentes
galegos-as.
¡Desacomplexemo-nos
dunha vez e recoñezamos
que nós, sen necesidade
de “mestizaxe”
nengunha, merecemos
ouvir-nos, ver-nos e
coñecer-nos, con níveis
de calidade que en nada
teñen que envexar as
“estrelas” exteriores.
Nós, como fan en
Madrid, Bilbao,
Barcelona ou Paris,
merecemos, na nosa
Terra, trato privilexiado.
Faltaria máis.
Dialogaremos con toda a
cultura extra-galega en
pé de igualdade, non
subordinadamente e
paiolamente. ¡Abaixo a
paiolada! ¡Viva a
modernidade galega! Si:
modernidade: a
elementar que pasa por
non nos ignorarmos .
¿Ou é que é normal que
teñamos que asistir a
unha voda para
podermos contemplar,
por exemplo, a xoia
imponente de San
Martiño Pinario?♦

Xosé Luís Meilán antes de recibir a Medalla.                                                                                         VÍCTOR ECHAVE/La Opinión

División entre os seus partidarios
na entrega da Medalla da Universidade ao ex reitor da Coruña

O meilanismo non sobrevive a Meilán

No momento de escribir estas liñas
hai tan só unhas horas que se inau-
gurou o tramo final da AP-9 que
une xa Ferrol coa fronteira de Por-
tugal. Hai menos horas aínda que
os cidadáns puidemos rodar sobre
ese asfalto do trinque. E é que fala-
mos dunha obra que rexistrou atra-
sos ata o último momento...

Tivo que ser unha desgraza a
que lle dera o pulo definitivo ao
proxecto. Así, aquela madrugada
de xaneiro do 98 na que o Disco-
verer Enterprise batía contra a
ponte das Pías comezaban a xestar-
se unhas tardías medidas compen-
satorias para Ferrolterra. Entre elas

a exención de peaxes para a nova
autoestrada, aínda por construír.

Por fin, hoxe, Ferrol está uni-
do coa fronteira de Portugal por
autoestrada, aínda que non será
iso o que lles importe aos que dia-
riamente teñen que entrar ou saír
da cidade. Este treito sen peaxe, o
máis caro de todo o percorrido da
AP-9, podería supoñer a redución
nuns 40 minutos do traxecto. Non
pola distancia, senón polas sem-
piternas retencións de Fene.

Retencións, iso si, que se man-
tiveron ata o día mesmo da inau-
guración. Moitos creron que tras o
acto institucional a autoestrada

quedaría aberta para os conduto-
res, pero a carpa das autoridades,
instalada mesmiño sobre o vial de
saída de Ferrol, impediuno até ca-
se cinco horas e media máis tarde.
Sen aviso, sen explicación.

Esa última e quilométrica ca-
ravana formada polos cidadáns,
polos que simplemente querían
gozar do novo asfalto, do remate

do pesadelo, quedará para moitos
no recordo. Nun recordo compar-
tido co das cousas que quedan por
facer, coas desfeitas provocadas
polas obras, cos barrios illados e as
estradas machucadas polo paso
dos camións. Que sexa por pouco
tempo e que a autoestrada, por fin,
supoña o pulo que a comarca pre-
cisaba dende hai xa demasiado.♦

Atrasos até
na inauguración

MARTINA F. BAÑOBRE

A inauguración do tramo que une finalmen-
te a cidade coa AP-9 dista moito de rematar
cos problemas de tránsito. En meses haberá
que reestruturar zonas afectadas polas obras.

Ferrol



Despois de que o goberno munici-
pal que formaron na capital de Fe-
rrolterra BNG e PSOE desprazara
a estatua ecuestre do ditador que
presidía a praza de España, o 4 de
xullo de 2002, ao “Caudillo” só
lle restaba sen remover a que ocu-
paba o centro dunha rotonda que
hai en San Mateo, Narón, a pou-
cos quilómetros
de Ferrol. Os acti-
vistas de NOS-
Unidade Popular
(NOS-UP) botáro-
na abaixo a golpes
de maza hai pouco
máis dunha sema-
na dentro dunha
campaña que, se-
gundo eles, pre-
tende levar a cabo
“a loita pola elimi-
nación plena de
toda a simboloxia
fascista que inza
edificios e espazos
públicos da nosa
comarca (cruz dos
caídos en Ferrol, estatua de Fran-
co dentro do Arsenal Militar, cruz
dos caídos en Fene, vidreira fas-
cista no Concello de Ferrol, escu-
do franquista na Biblioteca Muni-
cipal de Ferrol, escudo franquista
no antigo goberno militar de Fe-
rrol que hoxe é sede da Fundación
Caixa Galicia, cruz dos caídos de
Neda, monolito en Cedeira, etc.)”.

Así nolo explicou o responsá-
bel nacional desta organización
independentista, Bruno López,
nunha entrevista na que se mani-
festou partidario de “seguir elimi-
nando todo tipo de simboloxía fas-
cista que aínda fica na Galiza”. Es-
te mozo ferrolán, que se expresa
como voceiro de NOS-UP, di que

“xa é tempo de tirar da escena pú-
blica símbolos e representacións
inconográficas que homenaxean a
quen foi un ditador que oprimiu e
perseguiu os pobos sobre os que
mandou, e que non se comprende
por que non foron retirados hai
moito tempo polos gobernantes
que se turnaron no poder e que se

autoproclaman
demócratas”.

Algo fixeron.
En Ferrol reti-
raron “o caba-
lo”.

Pero non o de-
moleron, como
pediamos nós.
Mudárono de sitio
coa desculpa de
remozar unha pra-
za pública. A esta-
tua ecuestre do di-
tador segue estan-
do en Ferrol. O
que fixeron con
ela foi un lavado
de cara, mesmo

vergoñante, porque se escudaron
en que era precisa quitala do seu
sitio para facer un aparcadoiro so-
terrado. O que tiñan é que chamar
as cousas polo seu nome e facer
daquela o que tiñan que facer: bo-
tar fóra o “cabalo” con todas as
consecuencias.

Logo, por iso toman voste-
des a xustiza pola man?

Alguén ha facer o que é preci-
so que se faga. O evidente é que
as estatuas, as cruces dos caídos
dun só bando, a simboloxía fas-
cista toda, continúa nas prazas,
nas rúas, nas igrexas, en centros
de educación, en casas dos conce-
llos, etc. Non din que estamos en
Europa? Pois non se ve a Hitler

nos lugares públicos de Alemaña,
nin a Mussolini en Italia, nin a
Salazar en Portugal. Os que tanto
reloucaron de ver como tiraban
en Bagdad a estatua de Sadam
Husein gobernan cidades e vilas
nosas, arrodeados de simbolxía
franquista. É isto lóxico?

Lóxico non será, pero as cou-
sas teñen o seu trámite. Ou non?

Déixese de andrómenas. Vos-
tede quere seguir vendo a Franco
nas encrucilladas? A súa simbo-
loxía coidada e respectada con
cargo ao erario público? Acaso
lle gusta toparse de fronte con
loubanzas ao que foi unha dicta-
dura sufrida por moita xente? 

Imaxino que non estarán
dispostos a recorrer ao uso da
violencia?

Non nos fai falta. A violencia
utilízana outros contra nós. Polo
menos a verbal, pero xa estamos
acostumados.

Por que fixeron agora o da
estatua de San Mateo que, por
certo, a xente chamáballe “o
ladrón de patacas”? Non é así?

Chamábanlle así porque pa-
recía realmente o tal. Pero a
Xunta ben que o respectou cando
ampliou a estrada e construiu un-
ha rotonda descentrada para con-
servar a estatua. Polo visto, era a
primeira que lle fixeron a Fran-
co. Segundo contan, foi encarga-
da por un cura párroco de San
Mateo que lle chamaban “Caga-
llita” por ser moi pequecho, can-
do Franco aínda non era “gene-
ralísimo” aló polos anos trinta.

E foron vostedes e botan
abaixo o monumento de Fran-
co, que encargara un cura.

Nós escollemos o 7 de decem-
bro para tirar a estatua de Caga-
llita porque, a escasos quilóme-
tros, en Narón, estaba celebrán-
dose o Congreso da Memoria, e
quixemos renderlles homenaxe
aos centos de galegos que foron
asasinados polos franquistas.

Coido que vostedes xa ti-
ñan experiencia en actuacións
contra as estatuas de Franco.

A nosa organización desen-
volveu nos últimos anos diversas
iniciativas contra a simboloxía
fascista, nomeadamente contra a
estatua de Franco que había na
Porta Nova, que é como debe cha-
marse o que hoxe lle din praza de
España, en Ferrol. Pintámola de
cor rosa en novembro de 2000 e
por aquela acción encausaron xu-
dicialmente tres militantes nosos
que logo foron absolvidos.

Por que a cor rosa?
Utilizamos esa cor, e imos

seguir facendo uso dela, porque
é unha maneira de significarnos

simbolicamente contra os reac-
cionarios que non respectan as
minorías nin entenden nada.

É unha cor ligada aos mo-
vementos de liberación sexual.

Pois por iso tamén. Loitamos
pola independencia e polo socia-
lismo, e contra o patriarcado.

E que tal se levan cos do
Bloque? Porque cos do PP nin
se levarán, digo eu.

Cos do Bloque hai de todo.
Coa maioría deles, mal. Por
exemplo, en Ponteareas tiraron
circulares internas comparándo-
nos cos do PP e cos do PSOE.
Claro que logo xuntáronse cos do
PSOE para gobernar. Aos auto-
nomistas preocúpalles que abar-
quemos sectores que eles pensan
que lles corresponden. E cos do
PSOE, peor aínda. En Santiago
teñen un alcalde que nos perse-
gue como se fósemos os seus
únicos inimigos. Cos do PP faga
o favor de non mesturarme.

Onde vai a cabeza de Fran-
co, porque desapareceu, se-
gundo din.

Non sei onde vai. Digo eu
que algunha vez aparecerá. Todo
acaba aparecendo.

Coida que a xente entende o
que vostedes fixeron o outro día?

Mire se o entenden que até
houbo un policía nacional que
nos dixo que lle parecía carallu-
do que se quitara a estatua de
Franco, aínda que non lle gusta-
ra a nosa maneira de quitala.

Falando de policías. Se fo-
ran os de Franco verían como
lles ía ir con eles.

Aínda quedan algúns que pa-
recen desfrutar perseguíndonos
sen razón. Podería contarlle casos
pouco exemplares de como nos
vixían sen que fagamos nada, nos
presionan –a nós e ás nosas fami-
lias– sen respectar a liberdade de
expresión e nos someten a impe-
dimentos que logo lles desautori-
za o poder xudicial ás veces.♦
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Bruno López

‘A pregunta non é porque tiramos a estatua de Franco de Narón
senón porque aínda estaba alí’

PERFECTO CONDE
Son poucos, pero fan balbordo. Na terra de Trasancos, Fe-
rrol e a súa comarca, están collendo sona. Sobre todo dende
o 7 de decembro, día no que descabezaron e derrubaron a
estatua que aínda lle quedaba a Franco na súa terra natal.

‘Os que tanto
reloucaron cando
tiraron a estatua
de Sadam gobernan
cidades nosas,
arrodeados
de simbolxía
franquista”

PAULO RICO



Din que o amor é como Avón,
cando chama a túa porta non te
podes resistir. Iso aconteceulle a
Chus e Xurxo, de Santiago de
Compostela. Tras más de oito
anos de convivencia decidiron
formalizar a súa situación legal-
mente. Foron ao
Rexistro Civil da
capital para saber
cando podería
oficiarse a ceri-
monia. Pediron os
impresos de soli-
citude e déronllos
en castelán. A pa-
rella solicitou que
lle entregasen os
documentos en
galego. O funcio-
nario dixo que se
lles esgotaran e que regresasen
ao cabo duns días. 

A pretensión de Chus e Xur-
xo era axilizar os trámites para
poder casar a comezos de xanei-
ro do 2004. De tal xeito, pasados
cinco días volveron ao Rexistro e
preguntaron a outro funcionario
se xa chegaran os impresos en
galego. “O funcionario mirounos
estrañado e dixo que nunca exis-
tiran os documentos de casamen-
to na nosa lingua. Preguntámos-
lle como poderíamos facer para
obtelos en galego e díxonos que
os documentos con carimbo tar-
darían dous meses en traducilos e
reenvialos. O máis curioso foi

que nos dixeron que teríamos que
agardar tanto tempo porque os
papeis tiñan que traducilos en
Madrid”, conta Xurxo. 

Entre os documentos preci-
sos para casar, fan falta tamén
varios folios que non levan ca-

rimbo. “O fun-
cionario pediu-
nos se podiamos
traducilos nós
porque eles non
tiñan ningún ser-
vizo para facelo.
Nós aceptamos a
petición e non
tardamos nada en
traducir as sete
páxinas”, conti-
núa Xurxo. En
todo momento os

afectados declaran sentirse “des-
protexidos”. “A situación dános
risa, pero pensamos que é incon-
cibíbel. Entenderiamos que isto
puidese ocorrer se quixesemos
casar na Casa de Galicia en Ve-
nezuela, pero non entendemos
como no país non temos docu-
mentos no noso idioma”, afirma.

O intérprete

Pero os problemas para casar
non rematan aí. No Rexistro Ci-
vil informaronos de que “o xuíz
que ía oficiar a cerimonia non
era galego e que non entendía a
nosa lingua”. O maxistrado, do

que no Rexistro non quixeron
dar o nome, é andaluz. A única
interpelación que lle ten que fa-
cer o xuíz á parella é se queren
casar ou non. As dúas respostas
posíbeis que Xurxo e  Chus po-

den dar son “si quero” ou “non
quero”. Esta é a única interven-
ción que a parella vai facer du-
rante o breve transcurso do enla-
ce. “Como a resposta é tan dis-
tinta en galego e en castelán e o
xuíz debe ter medo a non enten-
der”, comenta con retranca Xur-
xo. Entón dixéronnos que tiña-
mos que solicitar un intérprete e
que ese servicio era gratuíto”. 

O servicio de intérprete, se-
gundo comentan os funcionarios
do Rexistro Civil, é utilizado con
frecuencia. A razón é que a gran
maioría dos xuíces e fiscais que
traballan en Galicia son de fóra.
Hai pouco, o Consello da Avoga-
cía Galega -que integra os letra-
dos do país- fixo público un ma-

nifesto no que pedía que por “ga-
rantías xurídicas” os xuíces e fis-
cais destinados en Galicia debían
coñecer o galego.

“O que pediriamos é que nos
deixasen levar a nós ao intérprete
porque eu levaría a miña avoa só
para amolalos. Non me parece
normal esta situación. Seguro que
agora temos que agardar tamén a
que o intérprete estea dispoñíbel e
mesmo son capaces de traelo de
quen sabe onde. Sentímonos como
estranxeiros que queren casar nou-
tro país”, asegura Xurxo. A parella
pensa que “a xustiza está poñendo
todo tipo de atrancos e aínda que
preferimos tomalo con humor, in-
cluso pensamos en desistir e non
casar”, conclúe Xurxo.♦
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Unha parella de Santiago ten que agardar dous meses para poder casar en galego

Unha voda con intérprete
RUBÉN VALVERDE

Até agora estabamos acostumados a que as vodas fosen unha cou-
sa de tres: unha parella e alguén que oficiara a cerimonia. Máis po-
de non ser así. Cando Xurxo Martínez e Chus Delgado acudiron ao
xulgado para facer a solicitude de casamento atopáronse con que
o xuíz dixo non entender o idioma e que precisarían dun intér-
prete para oficiar a voda. Ademais, o Rexistro Civil carecía de re-
xistros en galego e tardarán dous meses en traducir cinco folios.

“Lamentamos que non se poñan
os medios materiais necesarios
para que non se produzan estas
discriminacións lingüísticas”,
afirma o presidente da Mesa
Pola Normalización Lingüísti-
ca, Carlos Callón. Segundo a
Mesa, “non deixa de ser irónico
que isto aconteza cando se está
a conmemorar o 25 aniversario
da Constitución Española. Nela

establécense principios de con-
vivencia fundamentais como a
oficialidade das linguas propias
nos respectivos territorios. Que
alguén teña que agardar máis
tempo para facer un trámite na
Administración por solicitar
usar o galego, é vulnerar a coo-
ficialidade”.

Os deputados María Pilar
García Negro e Alfredo Suárez

Canal, do BNG, denunciaron
no Parlamento “o incumpri-
mento flagrante da cativa le-
xislación lingüística vixente”.
O BNG reclámalle á Xunta que
“faga valer os dereitos basila-
res dos galego falantes, xa que
o uso do propio idioma é un
dereito humano elemental e
polo tanto, garantíbel por parte
dos poderes públicos”.♦

A Mesa reclama que se repare
‘a situación de indefensión’

Unha portavoz da Consellería de
Xustiza afirma que “poñemos
todos os medios posíbeis para
que alguén case en galego. Su-
poñemos que foi algún erro do
funcionario que atendeu á pare-
lla, porque o xulgado conta cun
servizo de tradución e vén de
elaborar uns documentos ofi-
ciais que están a disposición do
funcionariado na internet dos
xulgados. Deste xeito pretender
evitar que volva a producirse es-
te erro. Por outro lado, tanto fun-

cionarios, como secretarios, co-
ma xuíces fan cursos todos os
anos para aprender o idioma. Os
nosos datos son que nestes intres
o 80% dos funcionarios xa están
en cursos de perfeccionamento.
A Consellería tamén editou un
libro para os casamentos civís en
galego. E, ademais, para acceder
ao Consello Xeral do Poder Xu-
dicial danse puntos polo coñece-
mento do galego”. Segundo a
Consellería, os documentos ofi-
ciais pode ser que se demoren

dous meses porque pertencen ao
Ministerio de Justicia, xa que os
Rexistros Civís están adscritos a
ese departamento”. Por outro la-
do, fontes da Consellería afir-
man que “o xuíz encargado de
celebrar a voda afirmou non ter
ningún problema en ler os docu-
mentos en galego, xa que é algo
que como é lóxico, fixo máis ve-
ces”. Neste caso, estas mesmas
fontes volven acusar o funciona-
rio que atendeu á parella por non
consultar previamente co xuíz.♦

Xustiza di que pon os medios precisos
para casar en galego

A. PANARO

‘No Rexistro Civil
informaronos
de que o xuíz
non era galego e
que non entendía
a nosa lingua”
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Constitucion abortada
MANUEL CAO

Nunha fin de semana chea de acontecementos sinalamos como
fundamental o fracaso da reunión dos Presidentes da UE amplia-
da para darlle luz verde á Constitución Europea. O papel de Es-
paña foi, unha vez máis, decisivo, demostrando José Mª Aznar
unha grande ousadía á hora de abortar calquera tipo de acordo,
alegando o xa tratado en Niza. En xeral, a militancia mediática e
o PSOE aceptaron resignados a estratexia negociadora e os resul-
tados obtidos polo Executivo, sendo previsíbeñ unha reacción se-
mellante no caso dunha hipotética marxinación de España en Eu-
ropa. As externalidades negativas das políticas do PP acaban ca-
se sempre ratificadas mediante propostas de consenso polo grupo
de José Luis Rodríguez Zapatero debido á ausencia de convicións
democráticas e europeístas firmes e ao medo desesperante ao al-
cume de antiespañois por manteren unha mínima discrepancia. 

Hai que admitir a capacidade de Aznar para levar a iniciativa
política (outra cousa é o acerto da dirección escollida) e, de non ser
polo Plano Ibarretxe ou polo recente pacto catalanista e progresis-
ta de Maragall, o programa de partido único podería ser aplicado
con gran facilidade. O europeísmo de España é historicamente fe-
ble, por ser a principal vocación española de tipo imperial e orien-
tada ao poder global. Europa sería unha área con países cultural e
politicamente divididos, que só estarían unidos por razóns de tipo
económico e comercial. O forte impacto emocional e destrutivo
que a II Guerra Mundial tivo en Francia e Alemaña facilitou a cre-
ación da CEE en 1957 pero os avances cara á unión política, im-
prescindíbel para exercer como potencia no mundo globalizado,
vense dificultados polas inercias do pasado e pola presión dos gru-
pos de interese e as burocracias nacionais. Seguramente, un dos
factores clave que dificulta a integración é a ausencia de medios de
comunicación continentais gratuítos e de difusión obrigatoria nos
países membros. Este déficit mediático imposibilita a identifica-
ción do cidadán coas institucións e problemáticas europeas dei-
xando a axenda da UE en mans de grupos de intereses descoñeci-
dos e dos líderes políticos dos países membros.

O bloqueo de Aznar pode entenderse desde o punto de vista
estratéxico como unha derivación da alianza fundamental cos EE
UU, materializada na participación directa na guerra do Irak e na
desactivación da ONU. O poder militar hexemónico de Bush pa-
rece ser máis útil para os “intereses nacionais” deixando de lado
uns factores económicos que aconsellan darlle prioridade á inte-
gración en Europa. Desde o punto de vista táctico, Aznar actúa
cunha lóxica egoísta e insolidaria pero racional. Como presiden-
te, o seu mandato esgótase a mediados do 2004; no proceso ne-
gociador da perspectiva financeira a partir do 2007 pode vence-
llar o mantemento dos fondos a un posíbel si á Constitución; no
conflito do Irak gaña tempo á espera dunha estabilización políti-
ca e dalgúns réditos económicos e, en todo caso, obriga o eixo
francoalemán a iniciativas explícitas do tipo da Europa a dúas
velocidades que poderían corroborar o acerto da alianza pre-
ferente de Aznar con Washington. Retirar a España da dinámica
democrática europea é importante para os grupos burocráticos
centralistas se queren manter o seu poder interno a medio prazo.

Europa é un xigante económico temíbel para os EE UU e
para ser potencia global necesita dunha Constitución seme-
llante á elaborada pola Convención. O sistema de toma de de-
cisións ten que ser claro, áxil, flexíbel e sen excepcións, con
principios democráticos simples que permitan a súa aplica-
ción a realidades institucionais cambiantes. Máis Europa sig-
nifica menos estados nacionais, e máis institucións europeas
significa máis interdependencia e profundización na partici-
pación democrática. Estas son opcións políticas e Aznar non
engana a ninguén, quere máis España e menos Europa.♦

‘Ao non haber medios de
comunicación europeos, o cidadán non

se identifica cos problemas da UE e
déixalles a axenda comunitaria a

grupos de intereses descoñecidos e aos
líderes políticos de cada estado”

Esquécese a miúdo que o 71 por cento do planeta é
océano, e que a maior parte da poboación humana
vive perto do mar. Esta parte é, polo tanto, a máis
importante da humanidade. Porén, todo o mundo pa-
rece pasar do mar. É un espazo para divertirse ou,
máis aínda, para ser explo-
tado. Que o océano sexa a
orixe da vida, a memoria
do mundo, esquécese doa-
damente. O mar é tan vasto
que se toma globalmente
como un caldeiro do lixo
ou como un cemiterio. O
que se atopa debaixo da su-
perficie non se ve.

O Prestige é un caso
interesante e enigmático.
Certas cuestións permanecen sen resposta. Como
se produciu o accidente? Ninguén é capaz de res-
ponder a isto, e a responsábel española de Trans-
portes na Comisión Europea, Loyola de Palacio,
rexeitou que se abrise unha investigación sobre es-
te asunto. Sabe alguén que un dos seus próximos
colaboradores forma precisamente parte da familia
Coulouthros, propietaria do Prestige? Como se ex-
plica que a parte danada do Prestige teña desapare-
cido con dous balastros do barco? Estou convenci-
do de que hai un segredo de Estado tras deste asun-
to tan cheo de opacidade. O pecio atópase xusto
onde comeza a sima da Galiza. De ter ficado al-

gunhas millas antes, tivérase afundido a menos de
mil metros e sería posíbel bombear a súa carga. Pó-
dese lexitimamente preguntar se o Prestige non foi
afundido a propósito no lugar no que rematou a súa
vida, derriba de grandes profundidades.

En fin, en Francia non
se fixo ningún seguimento,
non se publicou ningunha
análise feita polos poderes
públicos relativa á presenza
de hidrocarburos na auga e
moi particularmente dos
moi tóxicos (hidrocarburos
aromatizados policíclicos).
Os turistas bañáronse no
fuel sen saberen se corrían
perigo. Os pescadores re-

colleron peixe e mariscos sen saber se estaban con-
taminados. A area das praias coa que xogan os nenos
aínda está chea de bólas que van ter impacto duran-
te moitos anos. En conxunto, nótase unha verdadei-
ra subestimación da catástrofe, unha vontade de mi-
nimizar o que pasou e unha falta de transparencia
que nos conduce a facer preguntas. Cando ocorreu a
catástrofe de Chernobil as autoridades científicas
francesas garantíronnos que a nube radioactiva para-
ra nas nosas fronteiras. O que conta hoxe son os ca-
sos de cancros de tiroides oficialmente causados por
Chernobil. Non será o Prestige unha nova mentira
de varios Estados?♦

‘Prestige’, mentira de Estado?
HUGO VERLOMME

O máis importante desastre ecolóxico da historia de Gali-
za aínda garda moitos segredos. Por desgraza, quizais ma-
ñá vivamos as consecuencias da maré negra na nosa saúde.

‘Os turistas bañáronse no fuel
sen saberen se corrían perigo. Os

pescadores recolleron peixe e
mariscos sen saber se estaban

contaminados”

O presidente francés Jacques Chirac, esquerda, e o seu ministro de Exteriores,
Dominique de Villepin, no cumio de Bruxelas o 13 de decembro.

XOSÉ GARCÍA
A agricultura ecolóxica vén su-
frindo abandono e “castigo” por
parte das institucións galegas,
incapaces de axeitar ás deman-
das do sector o traballo dos ór-
ganos xa existentes. Así o denun-
cia o Sindicato Labrego Galego
(SLG), que creou unha direc-
ción específica para esa área.

No relatorio que ilustrou a crea-
ción da nova Dirección Transver-
sal de Agroecoloxía do SLG ana-
lizáronse os principais problemas
que padece o sector na Galiza.
Neste senso, falouse da carencia
de infraestruturas ou apoios que
favorezan a comercialización de
produtos ecolóxicos; da “inefica-
cia até o extremo” do Consello
Regulador de Agricultura Ecoló-
xica (Craega), que “se está a con-
verter máis nun freo que nun
apoio, máis nun órgano policial e
castigador”; ou da existencia
dunha regulamentación encami-
ñada a facer da agroecoloxía un
sector baseado en modelos de
produción industrial. 

Fronte a esta situación, o do-
cumento que se debateu e que
servirá de base para o traballo da
nova dirección achegaba numero-
sas novidades á actual situación:
potenciar a venda directa median-
te feiras e mercados, fomentar o
asociacionismo entre consumido-
res, trocar os criterios da certifi-

cación, ou democratizar o Craega
para que poidan participar na súa
xestión consumidores e labregos,
son unha pequena mostra das du-
cias de propostas de actuación
que servirán de referente ao tra-
ballo deste novo órgano.   

O SLG elixiu Monforte de
Lemos, o 14 de decembro, para
lle dar luz ao proxecto, ao que

asistiron centos de persoas. A Di-
rección Transversal de Agroeco-
loxía estará composta por oito
membros, todos vinculadas di-
rectamente á produción ecolóxi-
ca: David Ásper, Milagros Ca-
rrera, Xosé Manuel Docampo,
Isabel López, Xosé Manuel Du-
rán, Pilar Penín, María López e
María do Rosario Sánchez.♦

O SLG crea unha dirección específica
para esta área

A agricultura ecolóxica
sofre abandono institucional
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A.N.T.
Representantes da Plataforma
cidadá Nunca Máis denuncia-
ron no Senado o incumpri-
mento do ‘Plano Galicia’ nos
orzamentos estatais aproba-
dos para o 2004. Para este co-
lectivo, o goberno é responsá-
bel do abandono económico
de Galiza logo da maré negra. 

Só un 8 por cento dos perto de
2.410 millóns ofrecidos polo go-
berno central para paliar as conse-
cuencias do naufraxio do Prestige
están consignados nos orzamentos
xerais para o ano que vén. Esta é a
conclusión dun estudo de Nunca
Máis que se encargaron de presen-
tar no Senado membros destaca-
dos como o economista Xavier
Vence, o escritor Rafa Villar, as ac-
trices Sonia Castelo e María Pujal-
te, o deputado Bieito Lobeira e os
responsábeis sindicais Ramiro
Oubiña e Manuel Golpe.

Segundo o informe, os orza-
mentos xerais parten dunha des-
compensación con Galiza referi-
da á diferenza entre o peso de-
mográfico (do 6,5%) e a porcen-
taxe orzamentaria percibida (o
4,6%). Este desequilibrio é máis
subliñábel, segundo Nunca Máis
polo feito de se ter reiterado des-
de o goberno o compromiso de
utilizar o ‘Plano Galicia’ para in-
cidir no proceso de converxencia
entre Galiza e o resto do Estado.

Se xa no pasado, a platafor-

ma cívica fixera públicas as con-
tas reais do plano, deixando ao
descuberto que, dos 12.459 mi-
llóns de euros prometidos, en re-

alidade só había 2.410 millóns
non previstos orzamentariamen-
te, agora compróbase que só se
investirá o 8% desa cantidade,

unha situación que incluso pon
en perigo o futuro da única obra
real que estaba prevista na Costa
da Morte, un parador de turismo
valorado en 24 millóns de euros.

Propostas reais

Nunca Máis chegou ao Senado
coa intención, non só de criticar o
reparto de cartos por parte do go-
berno de Madrid, senón cunha
proposta de investimentos con-
cretos para mellorar as condi-
cións de Galiza en canto á segu-
ranza marítima, defensa dos re-
cursos pesqueiros e medioam-
bientais e protección social. Esta
alternativa ao ‘Plano Galicia’ foi-
lles entregada a todos os grupos
presentes na Cámara Baixa para o
seu estudo de cara a presentar no
futuro emendas aos orzamentos.

No que se refire á seguranza

no mar, a plataforma esixe un
control total do espazo marítimo
galego para controlar calquera
incidencia no tránsito polas no-
sas aguas territoriais. Ademais,
deberíanse procurar medios de
salvamento e intervención no ca-
so de naufraxios, así como un
axeitado protocolo de interven-
ción que impedise catástrofes
coma a do Prestige.

Na área de rexeneración dos
espazos litorais, o estudo sinala
que cómpre un traballo profundo
de limpeza e rexeneración das
aguas afectadas e a creación de
diferentes programas de investi-
gación que, por unha banda, fa-
ciliten a repoboación dos ani-
mais mariños afectados e que,
pola outra, permita a eliminación
definitiva dos restos de fuel.

Para Nunca Máis, tan urxentes
como os anteriores investimentos
son os gastos adicados a evitar a
crise económica en Galiza. Os pri-
meiros cálculos indican que a no-
sa economía deixou de gañar per-
to de 2.000 millóns de euros en
concepto de comercio pesqueiro e
actividade turística. Para corrixilo,
a plataforma demanda un fondo
de compensación para os directa-
mente afectados, programas de re-
activación económica (créditos,
subvencións, asesoría...) e unha
campaña global que permita a re-
cuperación dos mercados (publi-
cidade a favor dos produtos do
mar e do turismo).♦
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Seguramente, o xornalista que
formulou a pregunta na pasada
rolda de prensa do Consello de
Ministros, en Madrid, non foi
consciente de que interpretaba o
sentir de millóns de cidadáns:
“pensa o goberno meter no cárce-
re o señor Maragall e os señores
Carod e Saura do mesmo xeito
que están empurrando á cadea a
Atutxa e os seus compañeiros da
Mesa do parlamento vasco?”.
Non sei noutros sitios, pero en
Madrid a sensación que se respira
é que a escalada excluínte e pena-
lizadora da dereita gobernante
non coñece límites. Ninguén sabe
onde vai parar. Se é que van parar.
Os analistas políticos con máis
“sentidiño” están perplexos. Lo-
xicamente, os voceiros “sobreco-
lledores” e os nostálxicos de vin-
te e cinco anos atrás están cada
día máis felices. Porque, certa-
mente, cada día o panorama ase-
méllase máis a certos momentos
do franquismo. Calquera desta

mañás erguerémonos coa noticia
da suspensión da autonomía do
País Vasco arremedando aqueles
“estados de excepción” que os
máis vellos lembramos demasia-
do ben. Non quero pensar o que
nos queda por ver nas relacións
Catalunya-Goberno de Madrid de
aquí a marzo, polo menos. Porque
das dúas teses que se barallan co-
mo motivadoras destas actitudes
–unha que responde ás convi-
cións máis íntimas dos suxeitos e
outra que é pura e simplemente

electoralista– eu quédome coa se-
gunda. Eles, baseándose nas últi-
mas sondaxes e nas contas que te-
ñen botadas, matinan que, para
acadar a maioría absoluta sen a
cal teñen prácticamente imposi-
ble gobernar en marzo, a corda
que teñen que tensar é a do medo.
O medo a que “ España se rom-
pa”. Velaquí a poción máxica que
curará todos os males. Nin o Iraq
nin a cabeza de Sadam que exhi-
ben fachendosos, nin a economía,
nin a chulería fronte a Europa.

Nada semellante a garantir a sa-
grada unidade de España. “A uni-
dade de destino no universal” jo-
seantoniana. Eles saben que ese
medo penetra nos ósos dese gran
feixe de votantes da chamada cla-
se media que abrangue millóns de
personas sen consciencia crítica
afeitos á televisión lixo e febles
diante de calquera medo. Eses
medos que tiñamos por supera-
dos, ou que deberían estar supera-
dos, nunha democracia verdadei-
ramente viva e puxante. Por ese

burato van dispararlle a todo o
que se mova. Mellor dito, xa es-
tán disparando, e con que saña! E
o máis triste é que teño para min
que lles vai saír ben. Porque está
demostrado que o meter medo si
é unha manobra que sempre se
lles deu moi ben ás dereitas. Me-
llor dito, aos ditadores, tanto de
dereitas como de esquerdas, para
ser máis exactos. Utilizar esa mu-
nición política na España do sé-
culo XXI resulta certamente mi-
serable. Xa se sabe, os que non
son do PP son ”comunistas” ou
“separatistas”. Non queda máis
refuxio que o que o que nos sina-
laba José Luis Sanpedro na pre-
sentación do libro de Manuel
Vázquez Montalbán La Aznari-
dad: reformular novos conceptos
de “progreso” e de “utopía” e
funcionar con dous motores: a
tradición e a revolución, porque a
historia é cambio. Confío en que
as miñas fillas o vexan. Que loi-
ten contra o medo.♦

Contra o medo
MANUEL LOMBAO

O PP sabe que o camiño máis doado cara á maioría absolu-
ta é o medo. O goberno propón cárcere e desprezo para
aqueles que non están de acordo coa súa proposta de estado.

Madrid

Os orzamentos estatais só consignan o 8% dos investimentos previstos

Nunca Máis denuncia
no Senado o incumprimento do ‘Plano Galicia’

Coa intención de difundir so-
cialmente a evidencia da falta
de investimentos reais na Ga-
liza, a plataforma convocou
concentracións cidadás en to-
das as grandes cidades ga-
legas agás A Coruña e Vigo o
xoves, 18 de decembro, ás
20:30. Baixo o lema “O Plano
Galicia non aparece reflectido
nos Orzamentos do Estado.
Non é plan”, todas estas mani-

festacións procuran concien-
ciar a  cidadanía da necesida-
de de lles esixir aos gobernan-
tes un compromiso real coas
súas propias propostas.

Nunca Máis entende que só
a través da mobilización e a
constante información dos mo-
vementos dos gobernos central
e autonómico se poderá mate-
rializar o desexo incluído no
propio nome da plataforma de

que no futuro non volva suce-
der nada semellante á maré ne-
gra de novembro de 2002.

Nos cinco actos previstos,
un representante do colectivo
lerá un comunicado redactado
polo escritor e cantante Xurxo
Souto. Após estes actos, preve-
se que  Nunca Máis convocará
outros encamiñados a lograr o
compromiso político coas súas
demandas.♦

Concentracións o xoves, 18

María Pujalte, na imaxe con Luís Tosar e Javier Bardén, foi a cara visíbel da proposta
de Nunca Máis na semana.                                                           PACO VILABARROS



Hai meses, os principais dirixen-
tes socialistas pactaron en Santi-
llana del Mar unha proposta xeral
de reforma constitucional que
permitise impor o modelo de es-
tado plural e moderno que defen-
de a dirección de José Luis Ro-

dríguez Zapatero. Obviamente,
aquel acordo era un plano de mí-
nimos que se vía con distinta óp-
tica desde Catalunya ou Extre-
madura, que ademais ficou na ga-
beta vítima da política dogmática
respecto á idea de España que ten

o PP. Mais agora, a promesa de
cambiar o Estatut catalán baixo o
mando de Maragall, permítelles
aos dirixentes socialistas desem-
poeirar aquelas propostas e dar
pasos cara a un cambio xeral do
marco constitucional.

O paso adiante do presiden-
te andaluz, Manuel Chaves, pa-
rece confirmar esa opción de
distanciamento da Constitución
intocábel dos populares. Anda-
lucía podería ter un novo esta-
tuto con maiores dereitos so-
ciais e unha axencia tributaria
propia, unha medida considera-
da por moitos como unha xoga-
da arriscada na consciencia do
electorado maioritario.

Mentres Zapatero fala de
cambios tranquilos e diálogo, no
PP explotan a idea do temor á
ruptura da democracia. O vice-
presidente segundo, Javier Are-
nas, criticou duramente esta pos-
tura e alertou dos “perigos” do
futuro. Arenas fixo renxer as ca-
deas do medo e volveu mostrar a
intransixencia de toda a lexisla-
tura en canto ao modelo territo-
rial. “Maragall pacta con inde-
pendentistas e o socialismo ten
que dar explicacións dos por-
qués do seu abandono da políti-
ca nacional”, dixo.

A sospeita

Quizais a proximidade dos comi-
cios permite que haxa un nesgo
obvio na análise do paso do
PSOE. Algúns analistas falan de
astuta espera dos resultados de
marzo. Para os máis “constitu-
cionalistas”, como José Bono,

José Luis Rodríguez Ibarra,
Francisco Vázquez ou Nicolás
Redondo Terreros, a vía maraga-
llista podería supor a confirma-
ción do descalabro do zapateris-
mo. Na vindeira primavera, os
“baróns” cobrarían a peza e vol-
verían empezar de cero cun novo
candidato. Os movementos de

Chaves responderían máis ben a
ese “sálvese quen poida”, previo
ao combate interno dun PSOE
necesitado de guía para xestionar
o estado. A vía de Catalunya é a
primeira que busca outra opción
para darlles cabida a todas as vo-
ces abafadas no pensamento úni-
co gobernamental.♦
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Esta semana en Catalunya vivimos
historia. Presenciamos un momen-
to daqueles que na mente dunha fi-
can gravados para sempre como
unha imaxe encadrada con néboa
branca. O momento chegaba, a
conta atrás acelerábase no Parla-
ment de Catalunya a medida que,
un por un, os 135 deputados pro-
nunciaban o seu voto a favor ou en
contra da investidura de Pasqual
Maragall como president. A medi-
da que avanzaba a votación, cada
vez que un deputado sentaba e os
membros da Mesa da Cámara cha-
maban o seguinte, a Jordi Pujol es-
gotábaselle o tempo para comezar
a encher libros de historia. Son as
agullas do reloxo que de golpe em-
pezan a xirar máis rápido aínda
cando sabes que ese momento ten
que chegar. Olladas na sala de con-
vidados que tentaban non perderen
detalle deste momento. Ernest Be-
nach, o republicano que exerce de
novo president do Parlament, tiña
na súa boca as palabras que ían
mudar o panorama político cata-
lán. “Por 74 votos a favor e 61 en
contra, Pasqual Maragall queda in-
vestido president da Generalitat”.
Remata un libro e aparecen de gol-
pe centos de follas brancas nas que
se debe comezar a escribir a conti-
nuación da historia de Catalunya.

Era o final da sesión de investi-

dura do novo president da Genera-
litat. Un momento que veu precedi-
do por dous días nos que interviron
os líderes das cinco formacións po-
líticas con representacións parla-
mentaria. A primeira xornada é a
que se adica a que o candidato a ser
investido explique o seu programa
de goberno para os seguintes catro
anos, neste caso o que Maragall
pactou con Esquerra Republicana e
Iniciativa per Catalunya-EuiA hai
uns días. Na segunda sesión, os lí-
deres das outras formacións reba-
ten o candidato e o programa expli-
cado, pero non foi así. A sona de
que Pasqual Maragall é un tipo pe-
culiar será difícil de borrar. O novo
president adicou o primeiro día da
investidura no que el era o único
protagonista para facer unha decla-

ración de intencións sen chegar a
detallar cales serán as políticas en
sanidade, educación, infraestru-
turas, pensións, emprego ou inmi-
gración. Foi unha exposición de te-
oría política na que ficou ben claro,
iso si, a influencia que ERC vai ter
no novo executivo. Maragall falou
de autogoberno e, polo tanto, do
que debe representar o novo Estatut
e a reforma do sistema de financia-
mento. Das setenta páxinas do do-
cumento aprobado polo tripartito
“catalanista e de esquerdas” Mara-
gall non chegou a ler nin 40 e ins-
tou os deputados a acabaren de ler
o texto para non aburrilos “xa que
aquí nos estenderiamos moito”.
Ante a sorpresa dos presentes e a
ira  que esta actitude desatou nos
dous partidos da oposición, CiU e

PP, os dirixentes de Esquerra acudi-
ron a lle salvar a cara. “O contido
do programa explicarao mañá Jo-
sep Lluís Carod-Rovira”, o futuro
conseller en cap (xefe de goberno).

A pesar de que Carod será un
dos homes fortes do próximo go-
berno, CiU e PP alegaron, con
parte de razón, que a obriga do
candidato a ser investido é a de
responder ante o Parlament e a
sociedade, explicando cales van
ser as súas políticas, as súas prio-
ridades. Isto é, no fondo, polo
que se somete a un á votación de
president. Non serve que tres
formacións parlamentarias que
suman maioría pacten un progra-
ma de goberno e, como a oposi-
ción por moito que vote en con-
tra, nunca poderá parar a investi-

dura do seu candidato, se anule
un dos capítulos importantes
deste proceso. O electorado que
votou unha das tres formacións
do novo goberno non lles deu un
talón en branco, deulles a con-
fianza para gobernaren, para
cambiaren as cousas, pero non é
unha confianza cega. Ante eles
debe responder o candidato.

Durante a segunda xornada da
investidura e aproveitando o seu
tempo de intervención, Carod ex-
puxo todo o programa político. Fa-
lou de inmigración, sanidade, edu-
cación, emprego…. Debullou de
xeito claro as actuacións do futuro
goberno. Quedou en dúbida o cre-
to do president. Quizá é só cousa
de formalismos mais estes fixé-
ronse para algo e máis se falamos
dun intre do proceso democrático
tan importante como a investidura.

As malas linguas aseguran que
unha vez máis Maragall tentou fu-
xir da confrontación temática e a
concreción programática con Ar-
tur Mas, hoxe xa líder da oposi-
ción. Carod explicou o programa
despois da vez de intervención de
CiU, que tivo que limitar a súa ar-
gumentación ao autogoberno e á
posíbel confrontación co PSOE
polo vínculo orgánico que mantén
o PSC. Unhas alusións que Mara-
gall esquivou oportunamente.♦

Maragall delega en Carod
A. MARQUÈS

A investidura de Pasqual Maragall como presidente catalán
deixou a imaxe dun goberno no que a súa cabeza visíbel fo-
xe do debate e deixa nos ombreiros do seu ‘primeiro ministro’,
Josep Lluís Carod, o leme do programa para a lexislatura.

Barcelona

Manuel Chaves fala dun novo estatuto andaluz con axencia tributaria propia
O PSOE aproveita a investidura catalá para propor
reformas constitucionais

A.N.T.
A investidura de Pasqual Maragall como novo presidente catalán
permítelle ao PSOE esquivar a placaxe do PP en temas constitucio-
nais. En Andalucía, Manuel Chaves xa fala de reformar o estatuto e
moitos dirixentes do partido airean os pactos de Santillana del Mar.

Chaves aproveitou o rebufo catalán para rescatar a súa idea de reforma do estatuto.



Era unha vez un pequeno continente onde,
sumidos na violencia e na intransixencia, to-
dos loitaban contra todos: ingleses contra es-
pañois, austríacos contra italianos, alemáns
contra franceses, rusos contra polacos, cató-
licos contra protestantes, cristiáns contra xu-
deos, grandes contra pequenos, fidalgos con-
tra campesiños, destros contra zurdos, etc.
Alí se ensaiaron a guerra, o asoballamento, a
invasión, a ocupación, a destrución, a expul-
sión e incluso a limpeza étnica.

Despois do conflito bélico máis devasta-
dor da historia da humanidade, porén, houbo
xente cunha visión baseada na cooperación
pacífica, como Schuman, Adenauer e De Gau-
lle, axentes fundamentais neste proceso de re-
conciliación mutua. E foron os estados suce-
sores do antigo Imperio Carolinxio os que se
xuntaron e puxeron a base dunha época que
lles trouxo paz e benestar aos países implica-
dos. Todos cederon e todos recibiron: velaí
unha das claves. Se ben os aspectos econó-
micos sempre foron importantes neste “club”
—e tanto que algúns non ven outra cousa—
semella imposible imaxinalo e darlle sentido
alén da experiencia histórica da xente. Agora,
os veciños xa non son inimigos senón que for-
man parte da mesma familia. E aínda que ás
veces os procedementos estabelecidos no hí-
brido que agora se chama Unión Europea re-
sulten estraños e complicados, é difícil negar
que se acadou un equilibrio que, se somos sin-
ceros, beneficiou practicamente a todos.

Ora ben, tamén parece obvio que se pre-
cisa reformar as institucións e mecanismos
dunha Unión que en 2004 terá 25 membros,
pois xa se puido ver en varias ocasións que a
súa complexidade tende a anular a capacida-
de de reacción nun mundo no que Europa es-
tá a perder peso e aínda máis os diferentes
países por separado que, a escala interna-
cional, son ananos fronte aos Estados Unidos
e potencias emerxentes como a China e a In-
dia. Así que están en xogo tanto a gobernabi-
lidade interna como a capacidade de decisión

e actuación cara a fóra. Quíxose, coa posta
en marcha dunha Convención Europea, abor-
dar esta reforma dun xeito tan amplo como
nunca antes se dera. Xuntáronse representan-
tes do Parlamento Europeo, dos parlamentos
e gobernos nacionais e da Comisión para re-
dactaren o que ía ser a primeira Constitución
Europea. Todos colaboraron, os dez países
candidatos inclusive, dunha forma que impli-
cou a opinión pública de toda Europa e non
só a habitual diplomacia secreta. Logrouse
un compromiso non perfecto, pero aceptable,
presentado solemnemente no verán pasado.

Papel mollado. Seica o problema foron os
votos de cada país previstos pola Constitu-
ción: canto ao aspecto de Unión de Estados,
cada un dos gobernos, como representante
dun Estado soberano, ía ter un único voto, é
dicir, todos serían
iguais; a diferenza resi-
diría no número de habi-
tantes, isto é, no aspecto
da UE como Unión de
Cidadáns. A Luxembur-
go co seu medio millón
de habitantes pareceulle
unha solución razoable.
Pero un país aínda non
membro –Polonia– e
outro, un dos maiores
receptores de axudas fi-
nanceiras, –España–
non quixeron aceptar a
proposta elaborada tamén polos seus propios
representantes na Convención. Non quixeron
perder o seu peso (en votos). A cuestión non é
tan importante para iniciativas construtivas
(que urxen!), pero si moito para obstruír cal-
quera proxecto. Non estará alguén xogando a
ser país poderoso? Ridículo. Curiosamente, os
gobernos español e polaco aínda hai poucos
meses buscaron un novo perfil como satélites
dunha potencia extra-europea. Velaí a reinter-
pretación do Cabalo de Troia.

Pero, tiveron os responsables españois al-

gunha vez unha idea clara de Europa? Acaso os
Pireneos aínda lles tapan a vista? Saben que
Europa significa máis que recibir subvencións
e dicir “non”? Cando contribuíron de maneira
activa e construtiva á creación da casa europea?
Puxeron algunha pedra que non fose para im-
pedir o paso? Quen dá os impulsos na Unión?
Poden indicar a dirección os que só pensan en
obstruír? Non quedarán illados, nalgún mo-
mento, os que sempre bloquean? Os polacos,
tal vez, non están afeitos ao modo de funciona-
mento da Unión; ao seren novatos case se en-
tende, aínda que co seu comportamento en Bru-
xelas probablemente non fixesen moitos ami-
gos. Nin co goberno español poderán contar,
pois será o seu primeiro adversario cando se
trate do reparto das axudas europeas. Porque a
carta que os seis estados de contribución neta ás

arcas comunitarias —
Austria, Alemaña, Fran-
cia, Suecia, o Reino Uni-
do e os Países Baixos—
lle mandaron á Comi-
sión hai poucos días dei-
xa ben claro que non vai
haber máis cartos. O que
hai haberá que repartilo
doutro xeito e os que se
beneficiaron da solida-
riedade europea, agora
están sendo chamados a
dar algo da súa parte.

E quen non saiba o
que pode significar Europa, que veña (sen
control fronteirizo e sen cambiar de moeda)
á pequena vila luxemburguesa de Schengen.
Desde alí verá, nun só segundo, tres países e
unha euro-rexión auténtica que leva décadas
funcionando sen maiores macroestructuras
caciquís. Encantaríame, daquela, facer de
guía ao longo do Mosela que xa non é fron-
teira nin fortaleza senón un río que une a
xente orgullosa da súa terra común. “Faire
l’Europe, c’est faire la paix”, dixo Jean
Monnet.♦
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Fracasa a negociación da Constitución europea

Faire l’Europe, c’est faire la paix
FRANCK MEYER

O autor pescuda nas razóns da negativa de España e Polonia a asumiren o pro-
xecto de constitución europea. Está en xogo o futuro reparto dos fondos comúns
e a propia idea de convivencia en paz nun continente construído na violencia.

A ministra de xustiza alemá Brigitte Zypries con J.Mª Aznar e Gerhard Schröder, no cumio hispano-xermano do 4 de novembro de 2003 en Berlín.

‘Curiosamente, España e
Polonia aínda hai poucos
meses buscaron un novo

perfil como satélites dunha
potencia extra-europea.

Velaí a reinterpretación do
Cabalo de Troia”
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CÉSAR LORENZO GIL
O Pentágono considerou a
detención de Sadam Husein o
descabezamento da resisten-
cia iraquí. Mais a imaxe do
ex presidente coma un men-
digo de Nova York non debe-
ría ter influencia sobre a so-
ciedade. O compromiso coa
resistencia é paralelo ao réxi-
me do Baas, nunca se cruza.

Após a vitoria militar e o pulo
triunfal sobre o casus belli das ar-
mas de destrución masiva, os líde-
res da invasión do Irak coidaron
que era hora de converter a figura
de Sadam Husein na cabeza visí-
bel do “terrorismo” da resistencia,
para convencer, principalmente, a
poboación estadounidense, da ile-
xitimidade dos ataques contra os
seus soldados. Polo tanto, a captu-
ra do fuxido, acabou transformada
en trofeo de caza, en solución fi-
nal para a ‘guerra da posguerra’.
“A partir de agora, contamos con
que a situación política mellore e
haxa meirande seguranza para as
nosas tropas”, dixo o xeneral Ri-
cardo Sánchez, comandante en
xefe do exército invasor.

Mais a ecuación que se mane-
xa desde a Casa Branca e Dow-
ning Street ten unha variábel
errada, tal e como recorda o xor-
nalista experto no Irak Robert
Fisk, do The Independent británi-
co. “A resistencia faise a pesar de
Sadam e a súa detención pode ser
un aliciente máis se se fai vexa-
ción pública do ex presidente”.

A pesar de que as canles ex-
presaron a ledicia de moita xente
nas rúas o día da captura, a in-
fluencia de Sadam era xa nula,

para o bo e para o malo. Certo
que os farrapos do exército ven-
cido na primavera forman parte
da resistencia, principalmente no
que se refire a graos militares
medios moi vinculados co ante-
rior réxime, que teñen difícil
inserirse no novo Irak, mais o es-
pírito resistente pouco ten a ver
con nostalxias. 

En realidade, tal e como afir-
ma Fisk, varios son os grupos
–moitos deles opositores a Sa-
dam– que inspiran a loita arma-

da. Algúns deles son relixiosos
sunnitas e outros, simplemente
grupos independentistas que en-
tenden que, baixo o poder esta-
dounidense nunca volverán ter
auténtica liberdade.

Superado o anticolonialismo
de mediados do século XX, a re-
sistencia iraquí inspírase máis en
escenarios próximos, como Pa-
lestina ou o Líbano, onde a gue-
rrilla urbana se desenvolveu
enormemente. Esta estratexia xa
estaba pensada por moitos ira-

quís denantes da invasión. Unha
poboación que está considerada
como a máis culta da rexión e
criada no laicismo nacionalista
(e non no integrismo muslime,
como fan crer a cotío moitas in-
formacións) procura resortes pa-
ra defender a súa identidade. Ob-
viamente, en moitos casos existe
autoinmolación de inspiración
fundamentalista, pero tácticas
como a infiltración da policía au-
tónoma iraquí ou a adicación á
espionaxe explican que o move-

mento ten un alto grao de com-
plexidade e que será ben difícil
desorganizalo.

A idea que baralla Washing-
ton para o futuro é manter o pro-
tectorado, mais sabe que só a tra-
vés do seu propio exército pode-
rá asegurar a exportación de cru.
Se en Afganistán, os señores da
guerra colaboran por puro intere-
se na ocupación, os EE UU te-
men que calquera líder neófito
acabe collendo os seus diñeiros
para rebelarse contra o invasor.♦
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Hai pouco máis dun mes, no Museo de
Arte Contemporánea de Vigo, o vicemi-
nistro de Cultura Venezolano, poeta e ar-
quitecto galego-venezolano, Francisco
de Asís Sesto Novas que acompañaba a
César Portela na exposición sobre a súa
obra, trataba de xustificar a controvertida
imaxe dun presidente recollendo o neno
Xesús no colo, durante o nadal de 2002. 

Daquela, o país caribeño estaba sumi-
do nunha folga patronal-sindical e a oposi-
ción decretaba unilateralmente que non
habería Nadal. Chávez trataba de simboli-
zar, co Neno-Deus nos brazos, que o Pre-
sidente garantía o Nadal, nunha Caracas
na que puiden comprobar como as gasoli-
neiras administraban a insuficientes conta-
gotas o carburante, os grandes centros co-
merciais permanecían coas portas pecha-
das, as máis importantes fábricas estaban
en  paro, que nos andeis dos supermerca-
dos non había nin cervexa, nin ovos, nin
polo, nin fariña, nin queixo, nin pasta....

Un ano máis tarde, o goberno presu-
me de que no cuarto trimestre a econo-
mía do país xa non está en caída libre.
Terá un crecemento cero, que presaxia
un forte crecemento do 6 por cento do
PIB, tal como prevén solventes firmas fi-
nanceiras internacionais. 

Se a calor do espírito do Nadal seme-
lla garantido no 2003, a temperatura po-
lítica está incandescente ata o punto de
pór en perigo o termómetro electoral.
Cando o proceso de recollida de sinatu-
ras para revogar 38 deputados da oposi-
ción e 34 do goberno, amais do propio
presidente Hugo Chávez,  semellaba en-
canado cara a unha saída política, cando

o Consello Nacional Electoral (CNE) ti-
ña recoñecida a súa autoridade arbitral...
a crispación acende a luz vermella.

Para activar o proceso revogatorio
contra do presidente, tal como reza na
Constitución Boliva-
riana, eran precisas
2.452.179 sinaturas, o
20% dos 12.260.895
de votantes inscritos
no Rexistro Electoral.
Mais, rematada a reco-
llida, chavismo e opo-
sición polemizan so-
bre o éxito, o fracaso,
a fraude, o árbitro...

Dende o goberno
asegúrase que das
2.900.000 sinaturas
recollidas pola Coor-
denadora Democráti-
ca, polo menos o 30%
son fraudulentas, de-
mandando o inmedia-
to recoñecemento do
fracaso opositor no re-
firmazo. Denuncian que teñen probas de
asinantes xa mortos, de menores de idade,
de non inscritos, de pegadas dactilares fei-
tas con distintos dedos, rexistros duplos ou
triplos, etc. O presidente ameazou mesmo

con non recoñecer unha posible convoca-
toria, se non se castiga xudicialmente os
infractores e invalida o proceso.

Durante a fin de semana, Venezolana
de Televisión, canal público, difundiu un-

ha gravación feita ao
ex-fiscal xeral da Re-
pública, Ramón Es-
cobar, na que lle con-
fesaba ao seu fillo
que non se acadara o
obxectivo.

Mentres, a oposi-
ción atrasa inexplica-
blemente a entrega
das sinaturas recolli-
das e ameaza con non
entregalas no CNE,
senón na OEA, ale-
gando o seu temor a
que sexan invalidadas
parte delas en base a
novas normativas que
non estaban en vigor,
antes do refirmazo. Se
a demora continúa ata

agosto sen eleccións, o vicepresidente se-
ría nomeado automaticamente como má-
xima autoridade, no caso de ser revogado
Chávez, pero non habería presidenciais
ata o 2006.

Todos ollan cara ao prestixioso xuris-
ta Francisco Carrasqueño, que preside o
CNE. Todos, presidente da República in-
cluído, aseguran ter confianza absoluta
no árbitro, pedíndolle ao país a mesma
fe. Pero, ao tempo, dubidan da súa im-
parcialidade, preparando as respectivas
bancadas diante dun eventual  fracaso, e
deixando a incerteza sobre do acatamen-
to dun eventual veredito adverso. Esce-
nario indesexable que nos retrotraería as
afiadas tensións vividas no  nadal do
2002, nun ambiente político abafante.

Preocupante o recente titular do The
Washington Post, sinalando a Chávez co-
mo o principal atranco para unha solu-
ción pacífica, chamando á administra-
ción norteamericana a non permanecer
impasible diante da destrución dos últi-
mos vestixios da democracia.

O revogatorio é o ultimo obstáculo a
salvar, ninguén quere tropezar neste xo-
go da ruleta rusa da supervivencia.

Reforzar internacionalmente a autori-
dade arbitral,  presionar para o acata-
mento do seu veredito, sexa cal que sexa,
é a mellor contribución a un  país histo-
ricamente pacífico.

A oposición xa autoanunciou que no
2003 tampouco terá nin 24 nin 31 de de-
cembro, todas as forzas lle son necesarias.

Chávez non terá que facer ningún
xesto simbólico, porque, neste ano, si
que ten nacido a esperanza dunha Vene-
zuela normalizada institucionalmente.♦

LAUDELINO PELLITERO é analista do Instituto
Galego de Análise e Documentación

Internacional (IGADI), www.igadi.org

Venezuela: nadal e referendo
LAUDELINO PELLITERO

Aquí fóra

‘Todos confían
en que o presidente
do CNE dea unha

solución ao conflito das
sinaturas. Pero, ao tempo,

dubidan da súa
imparcialidade e preparan
as respectivas bancadas

diante dun eventual
fracaso”

O ex presidente deixou de controlar a loita tras a queda de Bagdad

Sadam Husein nega que dirixira a resistencia

Mozos de Faluia observan un letreiro atravesado por un proxectil apos un enfrontamento do exército estadounidense coa resistencia.



CÉSAR LORENZO GIL
O Premio ao Mellor Xogador
da Fifa do 2003 deulle vantaxe
a Zidane grazas aos selecciona-
dores dos países menores. Os
técnicos de Inglaterra, Francia,
Alemaña, Italia ou Arxentina,
non confiaron no madridista.

A terceira coroa mundial da Fifa
para Zinedine Zidane non queda
deslucida pero si matizada polo
feito de que os principais selec-
cionadores do mundo –os daque-
les conxuntos que máis títulos al-
canzaron na historia e que están
nos primeiros postos da clasifica-
ción mundial– non o escolleron
para o posto. Nun ano no que o
mediocampista do Madrid logrou
tan só un título, o de campión da
liga española, o francés viviu un
pouco de rendas, de imaxes de te-
levisión gravadas hai moitos me-
ses (a xenialidade do Madrid-De-
portivo chegou fóra de prazo nas
votacións) e do seu propio nome,
que percorre o mundo coma un
mito dun balompé elegante e
cheo de matices, xa tan clásico
como a filigrana típica da arte de-
corativa árabe.

Este franco-alxeriano de
Marsella, dotado como ninguén
para domesticar o balón e deixa-
lo sempre á vontade do seu cere-
bro, quizais nesta ocasión non
mereza o galardón, vistos os mé-
ritos dalgúns dos seus competi-
dores. Mais, con certeza, en can-
to a glorias acadadas, os finalis-
tas Thierry Henry e Ronaldo,
non o fixeran mellor.

Talvez o triunfo sexa un reco-
ñecemento á súa grandeza e fique
xa na memoria dunha xeración
como o futbolista que reinventou
o pase, primeiro no Juventus e lo-
go no Madrid. Aos seus 31 anos,
vive tempos de constante home-
naxe, de furibundas campañas a
favor de convertelo no mellor xo-
gador da década do 1990 e entrar
con armiños no grupo dos gran-
des (Di Stefano, Pelé, Cruyff e
Maradona). É posíbel que o seu
compañeiro de filas, Ronaldo, llo
arrebate, mais os xornalistas ma-

drileños xa acharon a solución: o
carioca sería o ‘máis grande’ da
década do 2000.

‘Vencido’ pola democracia

Nas votacións deste premio da
Fifa participaron 142 selecciona-
dores de todo o mundo (realmen-
te, case que todos os que teñen
equipo propio), desde Palestina
até Cabo Verde pasando por Pa-
namá ou as Illas Virxes. Mercé
ao sistema de puntuacións (5 pa-
ra o primeiro, 3 para o segundo e

1 para o terceiro), o francés aca-
dou 264 puntos, seguido polo
seu compatriota Henry, con 186.

Mais se só contásemos os su-
fraxios dos seleccionadores das
vinte mellores seleccións do
mundo, segundo a Fifa, o poder
de Zidane sería menor. O madri-
dista tería 31 votos, os mesmos ca
o dianteiro do Arsenal. Chama a
atención que Roberto Carlos, que
acabou quinto no cómputo final,
estaría o terceiro, con 27 puntos.

O gran decepcionado deste
premio foi o madrileño Raúl Gon-
zález. O mediapunta madridista
leva anos loitando por conseguir
este trofeo mais o seu fútbol pare-
ce non ter tanta repercusión como
o do seu amigo Zidane. Talvez no
premio do Balón de ouro, que dan
os xornalistas da revista France
Football, poida superar a Paolo
Maldini, o gran favorito, que no
premio da Fifa quedou un posto
por debaixo del.♦
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Animaliños
MANUEL PAMPÍN

Odeporte sempre foi, e
segue a ser, utilizado,
máis ou menos habil-

mente, polos políticos; no
franquismo, os triunfos inter-
nacionais do Real Madrid
eran presentados coma un lo-
gro do réxime; na etapa do
PSOE, moitos ministros sen-
taban nas cadeiras de primei-
ra fila  dos combates de
boxeo onde Poli Díaz
masacraba os rivais.

Co PP, ultimamente, ade-
mais dos inevitábeis fútbol e
ciclismo –onde Mariano Ra-
xoi é un experto– xorde con
forza unha especialidade que
a min me lembra épocas de
feudalismo, de terratenentes,
títulos nobiliarios e señoritos
e señoritas de Pitiminí empe-
rifollados.

Os xornais e as
televisións (sobre todo a
TVG, que ofreceu horas e
horas) fixeron un amplísimo
despregamento estes días do
concurso de saltos de hípica
de Casas Novas, en Arteixo,
un certame promovido para
meirande gloria do imperio
Zara e do seu presidente
Amancio Ortega.

Por alí andan cada ano
princesas, fillos de duquesas
e marqueses e mesmo algun-
ha das maiores fortunas do
mundo, coma o caso de Athi-
na Onassis, neta do famosísi-
mo armador grego considera-
da, aos seus 18 anos, a
adolescente máis rica do pla-
neta. 

Resulta chocante ver eses
xinetes e amazonas
impecablemente vestidos,
montando cabalos de enorme
valor económico, e moi pen-
dentes das cámaras, sendo
admirados por espectadores
da rúa, o pueblo llano, que
non ten nin idea deste depor-
te; pero como por alí están os
do chamado famoseo, pois
imos aló. 

Algo así coma os “touros
indoor” que inventou Paco
Vázquez na Coruña; o 99%
dos que van non distinguen
unha vaca dunha cabra, pero
queda moi ben iso de “ir a
los toros” ou “ir a la hípica”;
algúns aínda pensan que é un
toque de distinción; animali-
ños!

No estrictamente deporti-
vo, a Federación española de
hípica recibe ás veces do Es-
tado máis subvencións que,
por exemplo, o voleibol, a
pesca ou o montañismo, que
teñen moitas máis licenzas.
Será para construír espazos
VIP nos recintos, e que así os
poderosos vexan
comodamente os saltos men-
tres dan boa conta dos  cana-
pés.

Como di o outro, aínda
hai clases. O malo é que os
privilexiados sempre son os
mesmos. E mesmo na hípica,
cando todo o mérito é do de
abaixo –o cabalo–, quen leva
a gloria é o de arriba. Menos
mal que agora xa non hai ca-
balería, se non, volverían dar
o golpe (deportivo, claro) os
militares.♦

Eriksson, Völler, Bielsa ou Scolari non votaron polo mediocampista francés

Zidane, mellor do mundo ‘a pesar’ dos grandes
Premio da Fifa 2003

Xogador Puntos

1 Zidane 264 (31)
2 Henry 186 (31)
3 Ronaldo 176 (17)
4 Nedved 158 (23)
5 R. Carlos 105 (27)
6 V. Nistelroo 86 (26)

Entre paréntese, a suma dos
votos dos técnicos das 20 pri-
meiras seleccións da clasifica-
ción da Fifa.



Rivas descoñecido
Do descoñecido ao descoñecido é o título
do volume que recolle toda a obra poética
de Manuel Rivas e que a editorial Espiral
Maior vai presentar o próximo día 19 en
Compostela. O título abrangue todos os li-
bros publicados polo autor, un feixe de po-
emas espallados en distintas revistas e obras
colectivas e tamén un conxunto de inéditos.
Títulos como Libro do entroido, Balada
nas praias do Oeste, Mohicania, Ningún
Cisne ou Costa da morte, blues recompí-
lanse nun libro supervisado polo autor.♦

En clave de son
A Asociación de Escritores en Lingua
Galega en colaboración con Amelga or-
ganizan os días 19 e 20 unhas xornadas
de intercambio entre música e poesía que
teñen como nome Clavesónica. Terán lu-
gar no Auditorio de Galiza en Composte-
la e van estar organizadas en función de
tres obradoiros nos que participarán mú-
sicos e poetas. O programa complétase
con dúas mesas redondas e un festival
concerto de peche no Teatro Principal no
que participarán Estíbaliz Espinosa, Cé-
sar Morán e Luísa Villalta , entre outros.♦

Francka editora
en Portugal
O número sete da revista portuguesa
Periférica dedica seis páxinas á editorial
galega Francka editora que dirixe
Franck Meyer. O número inclúe, alén
dunha entrevista co propio Meyer, arti-
gos sobre a situación da edición na Gali-
za, a percepción da cultura galega no ex-
terior, etc. A revista Periférica pódese
conseguir a través de Andelvirtual.com.♦

pura o remate do ano e non só se
animan os bos propósitos para o
próximo senón que parece que es-
te ten que quedar ben pechado.
Non hai fin de semana sen progra-

mación cultural ao xeito de congreso, semina-
rio ou demais. Se o pasado era o Foro Negro,
este vai ser Clavesónica, a nova proposta da
AELG. O mesmo acontece cos premios, des-
pois da entrega do honorífico do PEN e de co-
ñecer o fallo do Eixo Atlántico agárdase para
os próximos días a apertura da plica do triun-

fador no Caixanova-Pen Clube de poesía, o
mellor dotado economicamente. Aumentan ta-
mén os cartos o Xerais e Merlín que veñen de
ser convocados e queren que ese incremento
será tamén para celebrar os 25 anos da editora.
Tempo tamén este de presentacións de libros,
algúns deles, os de Manuel Rivas, García Tei-
xeiro ou Roberto Cordovani. Uxía e João
Afonso volven protagonizar, gracias á Univer-
sidade de Vigo, outro incríbel encontro lusófo-
no musical con D´Jon Luz, João Ferreira,
Manecas Cosa, Fran Pérez e Guadi Galego.♦
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Franck Meyer.

Estíbaliz Espinosa.



“O Foro Negro foi o primeiro ac-
to de constitución dun foro per-
manente da cultura”. Así come-
zaba Carlos Santiago a lectura
duns principios básicos que to-
maron forma de avance de con-
clusións. Os participantes coin-
cidiron en que a reunión celebra-
da no Instituto Galego da Infor-
mación (IGI) de Santiago ía ser
un punto de partida que conti-
nuará coa creación de mesas de
traballo até a celebración dunha
nova reunión para que xa hai da-
ta, o 14 de febreiro de 2004. 

Dos debates celebrados nas
tres mesas de traballo que anali-
zaron a relación co poder, as al-
ternativas e as redes, non saíron
conclusións inmediatas e na
vontade dos organizadores está
ir ofrecéndolles aos participantes
os materiais xerados até chegar a
unha análise da situación e a ela-
boración das alternativas. Men-
tres tanto, o que se constatou ta-
mén foi a “necesidade de que os
sectores máis activos conten

cunha voz propia e cualificada”,
da que a propia Burla Negra se-
ría unha acaída plataforma.

Burla Negra nacera de xeito
case espontáneo pouco despois
de que o Prestige comezara a bo-
tar chapapote ao mar. Os propios
promotores sorprendéronse da ra-
pidez e a enerxía coa que se mo-
veu o mundo da cultura para facer
soar a súa voz diante do atentado
do petróleo. Un ano despois refle-
xionaron sobre todo o que pasou
e mostraron a conveniencia de “ir
máis alá da denuncia e comezar a
traballar na transformación social
de Galiza”. Instáuranse así novos
valores na cultura como son, se-
gundo se fixo constar na sesión fi-
nal, os de participación, pluralida-
de, democracia, horizontalidade,
autoestima ou confianza, que dan
lugar a unha nova linguaxe e un-
ha nova ética cultural. O obxecti-
vo sería crear un discurso crítico e
construtivo, novas canles de dis-
tribución e comunicación e novos
modelos de interacción e produ-

ción cultural, segundo as conclu-
sións feitas públicas por Carlos
Santiago. 

“Que este foro sexa perma-
nente, mobilizar as mentes sen
paralizar os corpos”. O lema que
introduciu no seu discurso Xe-
sús Ron podía tamén poñerlles o
ramo aos dous días de debates.

Desde o espazo nos que se pre-
sentaban as experiencias cultu-
rais espalladas por todo o país
chegaba á asemblea o eco de
que outra cultura estaba a ser
posíbel. A rede alternativa exis-
te, dicíase, o que fai falta é orga-
nizarse, coñecerse e elaborar un
catálogo de recursos. “O público

fuxiu da cultura oficial e mar-
chou para os bares, a rede estase
creando” comentou a actriz Pa-
tricia Vázquez. Cada martes
reuniranse en Compostela até
que o 14 de febreiro volva o Fo-
ro a abrir as portas a unha cultu-
ra que nada ten a ver cos espec-
táculos do próximo Xacobeo.♦
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O Foro Negro propón
unha rede alternativa de cultura
Máis de duascentas persoas participaron no debate de Burla Negra

CARME VIDAL
As súas ideas non serán escoitadas para a Cidade da Cultura.
As súas propostas non integrarán o programa do Xacobeo.
Máis de duascentas persoas do mundo da cultura reuníronse os
días 13 e 14 de decembro no Foro Negro da Cultura, convocado
pola Plataforma contra a Burla Negra. Houbo unha conclusión
unánime: cómpre artellar unha rede alternativa de cultura. 

En Chantada, os veciños parti-
cipan nunha serie televisiva que
se titula Cabo do mundo. Uns
mozos crean unha rede de cine
alternativo e chámanlle M. Mis-
to. Na Costa da Morte a cultura
chega aos bares. Cento vinte de-
buxantes participan no Colecti-
vo Chapapote. Son algunhas
das iniciativas de xente que está
a facer cultura por todo o país. 

Arredor de trinta experien-
cias culturais presentáronse no
auditorio do IGI no marco do
Foro Negro. En común? Pois
que non contan con ningunha
subvención, que saen da cabeza
e do ánimo dun grupo de xente,
son imaxinativas, algunhas
mesmo provocadoras, e confían
en que a cultura pode nacer des-
de abaixo e sen centralizar. Boa
parte das experiencias que che-
garon ao Foro teñen páxina web
e un número considerábel xor-
den fóra das sete cidades.

Desde Pista4 descubrimos
que neste momento hai unha
“concentración de actrices cómi-
cas, cabareteiras e pallasas que
nin nós mesmas nos damos con-
ta”. Presentaban a súa proposta
de novo circo, en contraposición
co clásico, que se desenvolve
desde Compostela e que ten en-
tre os seus principios o compro-
miso coas artes plásticas e o de-

fender unha vía de “autoxestión,
para sermos as nosas xefas, as
nosas produtoras, os nosos ensi-
nantes”, como dixeron ao diri-
xirse aos espectadores . Compar-
tiron local con Danzón e A Casa
Encantada, que tamén expuxo
no IGI a súa historia e os seus
proxectos. O de ter un local é un
desexo e un dos maiores atran-
cos de todas esas iniciativas. Foi
o eixo, por exemplo, dos discur-
sos de dez minutos que tiñan os
da Asociación Cultural Mil Lúas
da Coruña, que contan cun cen-
tro de 400 metros cadrados para
compartir entre distintos move-
mentos sociais da cidade pero
que agora se atopa pechado por
“trabas por parte da institución
pública local”. 

En cambio, non tiveron
problema co local os do Colec-
tivo Mar de Tinta, que partiu
dun grupo de bibliotecarios da
Universidade de Santiago. Ca-
da xoves ocupan a Praza de
Fonseca de Compostela e con-
vértena en ”espazo liberado”.
Levan xa once meses nos que
todas as semanas “xente do co-
mún” se xunta para ler en pú-
blico e pendurar unhas bandei-
ras de Nunca Máis por se a me-
moria falla. No IGI trasladaron
o xoves para sábado e fixeron a
súa habitual lectura pública. 

Tampouco lle trae proble-
mas a ausencia de local aos de
Cultura de bar, na Cosa da
Morte. A poeta María Lado
presentou as súas accións que
van desde recitais de poesía,
dramaturxias, charlas... nas que
participan un grupo de amigos
que “autofinancian os gastos
cos cartos que meten nunha
caixa de cartón” e teñen, como
o nome indica, os bares como
os máis acaídos locais sociais. 

Para espazo de referencia es-
tá a Sala Nasa, que lles abre as
súas portas a numerosas propos-
tas e consegue ter de man un am-
plo número de tripulantes. “Se
cres que deben existir modelos
alternativos de xestión e difusión
cultural. Se apoias a creación
doutras fórmulas de canalización
artística lonxe da vía comercial e
institucional, se buscas un con-
tacto directo coa arte e un com-
promiso como espectador faite
tripulante” é o seu convite. 

Ao tempo que en Composte-
la se celebraba o Foro, en Noia
desenvolvíase a mostra de curta-
metraxes. “Por que non na Lara-
cha ou Verín?” esa foi a pregun-
ta dos de M. Misto, promotores
dunha rede galega de cines alter-
nativos coa que crean un circuíto
estábel de exhibición de curta-
metraxes. Con esa vontade de

distribución da cultura galega
nace tamén Biblos, proxecto que
presentou Tucho Calvo, consoli-
dado como club de lectores que
consegue levar a literatura, mú-
sica e cine galego-portugués a
todos os recunchos do país. 

A rede preséntase como un
importante medio de materiali-
zar unha proposta que tería difí-
cil futuro nun soporte non vir-
tual. Exemplos de tan distinta
factura como o irónico Va-Ca
(Vía Anti-Colonial Activa) ou a
revisa poética Andar21 dan
conta de propostas culturais que
xa non teñen o problema urxen-
te de contar con local estábel. 

O que deu o Prestige

Algunhas das propostas viñan
do movemento que naceu des-
pois do Prestige. Demostrouse
que existían enerxías e que se
podían levar a cabo propostas
até entón inimaxinábeis. Acon-
teceu co Colectivo Chapapote,
que presentou no IGI Kike
Benlloch un dos seus máis acti-
vos promotores. Naceu en de-
cembro de 2002 e conta xa con
120 debuxantes e a páxina elec-
trónica propia chapapote.org. O
lema de Contramaré era “todos
somos lectores, periodistas, dis-
tribuidores” e con esta idea

conseguiron dar unha informa-
ción alternativa na rede que ca-
da quen baixaba, fotocopiaba e
distribuía segundo a súa vonta-
de. Editáronse uns 16.000
exemplares e, contra a norma
xeral, os seus coordinadores re-
comendábanlles aos usuarios
que fotocopiasen as páxinas e
as deixasen por onde cadrase. 

Revista da burla

Do Prestige naceu tamén a Pla-
taforma contra a Burla Negra,
organizadora do Foro, que pre-
sentou unha revista coa que con-
memoran o primeiro ano de
existencia. “Todo un anaco de
utopía” dixo Plácido Lizancos
desta publicación que inclúe o
Dicionario Prestige da Real
Academia da Burla Negra. Da
plataforma que aglutinaba a
xente da cultura naceron, entre
outras, as mareas gaiteiras, os
concertos expansivos, o libro
con dobre cd Sempre Mar, va-
rias exposicións, intervencións
nas manifestacións de Madrid,
Bruxelas ou Compostela e, en
especial, ese proxecto sen ante-
cedentes que foi a Carpa do Pa-
ís de Nunca Máis pola que pasa-
ron máis de 13.000 espectadores
e no que participaron arredor de
500 voluntarios da cultura.♦

Cultura de bar no cabo do mundo



Nº 1.109

Do 18 ao 23 de decembro de 2003

Ano XXVI

Cal é o argumento do ensaio?
É unha reflexión na que

aproveito para analizar a situa-
ción de Galicia dende as dúas
caras da moeda. A de político
que tivo a oportunidade de to-
mar decisión, explicalas, buscar
o apoio e aproba-
ción da xente e
correr o risco de
terme equivoca-
do. E, por outro
lado, analizo a si-
tuación dende a
miña situación
actual de co-
mentarista da rea-
lidade dende fóra.
Esta é unha pers-
pectiva moito
máis cómoda e
que che permite
criticar as cousas
con moita máis
comodidade. O que pretendo é
facer un percorrido histórico pa-
ra ver se Galicia está triunfando
ou fracasando dende a última
etapa de século pasado e se es-
tamos preparados para afrontar
os retos que nos pon o futuro.

Pensa que estamos?
A miña conclusión é que po-

lo momento non. No ensaio ana-
lizo o que eu considero que foron
os catro momentos históricos
máis importantes que desapro-
veitou Galicia no último século.
O primeiro sería a última etapa
do XIX e a primeira do XX. É o
momento en que se expande a te-
oría nacionalista. Os cataláns e os
vascos desenvolven os seus mo-
delos e deseñan instrumentos de
acción política. Pola contra, os
galegos dedícanse tan só a escri-
bir libros. Máis ou menos coma
facemos agora. O segundo mo-
mento sería a República. Euskadi
e Cataluña acadan o autogoberno
e a pesar do franquismo, deixan
unha forte estrutura de partidos
funcionando como resistencia.
Pola contra, o noso nacionalismo
hai que inventalo no momento fi-
nal do franquismo e nace sen a
penetración social das outras dú-
as comunidades. En terceiro lu-
gar estaría a Transición. Mentres
os cataláns e os vascos forman
parte deses chamados elementos
de consenso, os galegos non in-
terveñen para nada. E a pesar de
que gracias a eles fomos nun pri-
meiro momento unha autonomía
de primeira, na práctica a situa-
ción actual colócanos incluso por
detrás das autonomías que se cre-
aron pola vía ordinaria. O tercei-
ro momento sería agora mesmo.

Por que agora?
Porque se produciu outro

gran cambio que hai que ter en
conta. A europeización da polí-
tica no marco da globalización.

Nestes momentos os galegos
están xogando o partido confor-
mes coas regras que impoñen
dende Madrid. Ante isto hai
quen pensa que hai que facer o
que non se fixo nas outras tres
etapas. Eu non estou de acordo

con ningunha das
dúas posturas.
Por un lado, por-
que penso que os
galegos teñen que
decidir e intervir
sobre o que que-
ren facer a partir
de agora. Pero
doutra banda,
penso que a histo-
ria hai que supe-
rala e que o que
tería sido válido
para outra época
non o vai ser para
o futuro. 

Sen embargo o título do
ensaio recorda un tanto ao
maoísmo dos anos sesenta.

É certo que o título non é moi
actual. É un verso de Celso Emi-
lio Ferreiro e escollino porque
penso que en todo obxetivo polí-
tico hai que ter en conta o ele-
mento social. De pouco vale que
as institucións ou os partidos  te-
ñan un propósito se a cidadanía
non está implicada nestes obxeti-
vos. Se o pobo quere o país

avanza, pero se está desactivado,
entón non hai nada que facer.

Que lle parece o actual
debate constitucional en col
da participación das autono-
mías na UE?

Penso que acabará impoñén-
dose a participación das Comu-
nidades na UE. Negarse a isto é

ter pouca visión e ir en contra da
dinámica económica e cultural.
Por iso estou en contra de que se
fale tanto da reforma da Consti-
tución Española e non se diga
nada da Constitución Europea.
A Europa do futuro non vai ser a
dos Estados, porque economica-
mente e dende o punto de vista

das identidades é inoperante.
Quizais Galicia de seu non sexa
enteiramente operativa, pero si
espacios próximos como a euro-
rrexión Galicia-norte de Portu-
gal. Ademais, tamén vai ser im-
portante a asociación con outras
rexións periféricas e culturas
minorizadas. Dentro da UE se-
guramente Galicia ten moito
máis que ver cunha rexión peri-
férica de Francia como a Breta-
ña, que con unha Comunidade
española do Mediterráneo. O
que hai que procurar é esquecer
vellos conceptos.

Non é un pouco piñeirista
a súa visión?

Piñeiro falaba de Europa
como fenómeno cultural, pero
descoñecía o modelo de inte-
gración política que temos ho-
xe. Eu defendo unha acción po-
lítica de Galicia dentro de Eu-
ropa. Igual parézome a el en
que ningún dos dous somos es-
tritamente nacionalistas.

Axuda a postura de Aznar
a este modelo de Europa?

Obviamente nestes mo-
mentos estase indo polo cami-
ño contrario ao que eu defendo.
A postura de Aznar complícao
todo. Tanto a visión de España
como a súa visión de Europa
son extemporáneas. El pensa
que Europa é un pastel do que
de vez en cando hai que coller
un anaco. Esta é unha postura
personalista que confío que va-
ríe tras as vindeiras eleccións
xerais. Penso que gañará o PP,
pero agardo que Raxoi vaia por
unha liña totalmente oposta á
de Aznar. ♦

Xosé Luís Barreiro
‘O futuro de Galicia non está na Constitución Española senón na Europea’

RUBÉN VALVERDE
Acaba de gañar o III Premio Ramón Piñeiro de Ensaio. O
seu traballo titúlase A terra quere pobo. Nel fala dos retos
políticos que ten que afrontar Galicia no futuro “para po-
der saír da situación actual”. A proposta de Barreiro é que
a nosa comunidade se poña como obxetivo a participación
en Europa a través dunha sociedade cada vez máis activa.

‘Os nacionalistas
non poden
recurrir
a estratexias
superadas
pola historia”



Título: A vida que nos mata.
Autor: Xabier López López.
Edita: Galaxia.

Xa Xabier López López, nas
dúas entregas anteriores (O
mono no espello e A estraña
estrela), pero en realidade des-
de Doutor Deus, demostrara
preocupación por nos achegar
senllas aproximacións novela-
das a un estudo sobre o sentido
do estar o home na terra, bo-
tando man dun simbolismo su-
ficiente e selecto que non en-
torpecera a leitura. E nesta no-
vela, que lle valeu o Premio
García Barros 2003, continúa
reflectindo esa angueira. 

Outra constante que vén
mantendo é a de auxiliarse do
estilo de xénero. E se en A es-
traña estrela compuxo unha
fragmentada historia na que se
recorría ao humor, a de A via
que nos mata é en boa medida
unha historia de época (a ac-
ción transcorre na Segunda Re-
pública, mais está vista co dis-
tanciamento propio destes rela-
tos) mais tamén un discurso
detectivesco. Neste equilibrio
sen rede resi-
de o reto téc-
nico de Xa-
bier López
López desta
volta.

Un equili-
brio que se re-
solve nunha
lectura amena
f u n d a m e n -
talmente por
tres razóns.
Por un lado, o
alto grao de
empatía que
desprenden as
personaxes;
un discreto
mais constante ar decadente,
con significativos momentos
nos que a melancolía se fai no-
tar especialmente e que axuda
a que o lector interiorice a su-
xestión de que se trata de per-
sonaxes desvalidas vivindo vi-
das que as afogan, insinuación
que polo medio da novela é
moi perceptibel e de extraordi-
naria importancia no remate.
Por outro lado, pola habelencia
con que o narrador nos trans-
mite as emocións, non sacrifi-
cándooas nunca (como tantas
veces se ten feito) a tiranía da
acción. E, claro está, polo inte-
rese engadido, polo tirón, que a
dimensión detectivesca confi-
re. Mais tamén cómpre indicar
que o equilibrio non se logra
sen que a novela abanee un tan-
to. Dunha bada pola tardanza
en situarnos na expectiva do
inagardado, volvéndose un tan-
to rutineira, preguiceira. E ta-
mén porque na parte detecti-
vesca, sobre todo para aqueles

máis familiarizados con este ti-
po de discursos, fica algunha
incógnita non de todo aclarada.

O centro da novela é Sebas-
tián Faraldo, un xornalista vete-
rano e experimentado que é en-
viado a cubrir uns “ecos de so-
ciedade”, unha voda en Monda-
riz, naquel Mondariz que xa
presinte a chegada de decaden-
cia pero que aínda manten o seu
explendor, voda que nunca se

producirá porque os noivos apa-
recen asasinados, sendo imputa-
do como culpábel o fotógrafo
(anarquista) que o acompañaba.
Entón, visto que a xustiza actúa
tendenciosamente guiada unica-
mente por “indicios e presun-
cións de culpabilidade”, non lle
queda outra que averiguar a ver-
dade, loitar por ela. El, que en
Mondariz vivira unha atmósfera
que lembra a Montaña máxica

(Thomas Mann) deberá loitar
contra todo, coa determinación
do capitán de Mobby Dick, pa-
ra demostrar a inocencia do seu
compañeiro. Para iso a novela
faise viaxeira, lévao a Madrid, a
Bilbao, e despois devólveo ás
Rías Baixas, da bohemia litera-
ria madrileña á industria side-
rúrxica basca e á conserveira
galega, unindo todo nunha es-
cura trama para militarizar unha
parte da sociedade que non é
quen de dixerir o xogo demo-
crático. 

A acción está coidadamen-
te ambientada na época por-
que só pode ser produto dela.
A vida que nos mata non é
nunca un divertimento detecti-
vesco. Cando está aparente-
mente resolto o caso, con to-
das as dificultades salvadas
para esclarecer algo que non
lle interesa aos poderes xudi-
cial, nin mediático, a vida re-
toma o protagonismo roubado
polos protagonistas para dei-
xar claro que só ela dispón,
que os homes, non somos ou-
tra cousa que monicreques nas
súas mans, xustificando o pre-
cioso título que leva.

Con algúns descoidos lin-
güísticos evitábeis, Xabier Ló-
pez López outra vez experimen-
ta sen alardes efectistas, deixán-
donos unha interesante novela,
das que custa fechar e a un lle
apetece retomar con rapidez.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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De xolda
A neve e O parque de
atraccións son dúas propostas
didácticas para os máis peque-
chos cuxa autora é Cristina
Losantos. Nestes vo-
lumes, os
cativos
teñen a mi-
sión de
aprenderen o
nome de de-
terminados
obxectos
relacionados
con estes
campos semánti-
cos ao tempo que pescudan
nas ilustracións para lle pode-
ren dar resposta ao cuestiona-
rio que se inclúe en cada libro.
Edita Galaxia.♦

Sete leguas novas
Kalandraka edita dous novos
volumes da súa
colección Seteleguas.
Reiner Zimnik escribe
e ilustra Pequeno
tigre bradante. Tráta-
se da historia dun tigre
do bosque de Sosnovia
que acaba nun zoo,
obrigado a bradar para
asustar o público. A súa
negativa vai incomodar
os seus donos. Armando
Quintero escribe Un lugar no
bosque, ilustrado por Manuel
Pizcueta, unha historia de lobos
cheos de fantasía que incluso
chegan á lúa.♦

Animais
con retranca
A colección Merliño presenta
tres títulos relacionados cos
animais. O ca-
racol remoldi-
ño, de Xoán
Cuba e Óscar
Villán, O galo
avisado e o ra-
poso
trampulleiro,
de Antonio Rei-
gosa e Xosé Cu-
bas e O porco
centelludo, de Ire-
ne Pérez e Lázaro
Enríquez. Contos
con sabor tradicio-
nal enfocados aos primeiros
lectores, con coridas
ilustracións. Edita Xerais.♦

Santiago
de viñeta
Pepe Carreiro presenta a
segunda entrega de Galicia en
cómic, Compostela. A historia
dunha lenda,
que publica
Toxosoutos.
É un volume
de banda
deseñada que
percorre a len-
da do Apóstolo
e o nacemento
da cidade de
Compostela ao
redor da
“invención” da
tomba e os posteriores aconte-
cementos até os nosos días.♦

O centro
da novela
é Sebastián
Faraldo, un
xornalista
veterano e
experimen-
tado que
é enviado
a cubrir uns
“ecos de
sociedade”.

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

2. ÁMOTE.
Xosé Carlos Caneiro.
Galaxia.

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

4. MORGÚN.
Suso de Toro.
Xerais.

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

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

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

3. NUNCA MÁIS.
A VOZ DA CIDADANÍA.        

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

4. FAROS DE GALICIA.
Lino Pazos.
Galaxia.

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

Tabela das letras

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

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

Misteriosa morte en Mondariz
Xabier López reflexiona
sobre a existencia humana cunha trama detectivesca

Xabier López López
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Título: Ramiro Paz Carvajal (1891-1936). 
Unha vida segada pola barbarie.
Autora: Aurora Marco.
Edita: Toxosoutos.

A editorial noiesa Toxosou-
tos segue nese inxente esfor-
zo de reconstrución da nosa
memoria, empregando di-
versos vieiros como o Pre-

mio de Historia Medieval, a
Serie Trivium, Galicia en Có-
mic,... e libros como o de Au-
rora Marco ó redor da vida e
obra do socialista Ramiro Paz
Carvajal, home curtido nas so-
ciedades societarias, compro-
metido sindicalista, director
de tres semanarios obreiro-so-
cialistas, empregando a termi-
noloxía da autora.

A obra está estruturada en
tres apartados fundamentais:
Vida e obra dun socialista que
abrangue a maior parte do li-
bro e onde atopamos non só a
biografía de Ramiro Paz, con-
tada polo miúdo, peneirada a
súa actividade publica e a súa
obra nos se-
manarios que
dirixiu, tamén
nesta primei-
ra parte hai
unha viaxe
pola Ponte-
vedra de
p r i n c i p i o s

do século pa-
sado, pola ci-
dade de Cas-
telao e Bove-
da, todo iso
ilustrado con
abondosa do-
cumentación
(portadas, co-
rrespondencia, copias de li-
bros de actas,...) mais convén
prestar atención á narración
feita polo protagonista e re-
producida neste capitulo dos
feitos que aconteceron os días
18, 19 e 20 de xullo do 1936,
pouco antes do seu fusilamen-
to, o 12 de novembro dese
mesmo ano. O segundo capi-
tulo é un estenso, minucioso e
ilustrativo apéndice documen-
tal que ilustra á perfección o
contexto historico-social no
que desenvolve a biografía de
Ramiro Paz, atopamos textos
coma: La situación actual y
nuestros obreros, El Primero
de Mayo, En Pontevedra,
Castelao y los reaccionarios,
La Escuela y la Republica,...
coa inclusión doutros inédi-
tos coma o de Paulo Novás
Souto ou o Testemuño oral
de Custodia Gama sobre a
represión en Pontevedra re-
matando coa acta nº 17 do

Pleno de 30 de outubro de
1999 do Concello de Ponteve-
dra, documento de homenaxe
aos fusilados. Para finalizar a
terceira parte é un anexo grá-
fico, un amplo catalogo de
imaxes sobre o biografado.

Ramiro Paz Carvajal 1891-
1936, Unha vida segada pola
barbarie é un libro de homena-
xe non só aos nove fusilados se-
non a todos os que sufriron a re-
presión franquista, que defende-
ron a legalidade vixente e man-
tiveronse firmes nos seus ideais
e conviccións, porque as peque-
nas pezas forman por merito de
seu a historia de Galiza para o
que libros coma este fanse im-
prescindíbeis.♦

XOSÉ FREIRE

Maremagnun
Publicación galega
sobre o transtorno
do espectro autista

Nº 7. Ano 2003. Prezo 12,02 euros.
Dirixe: Cipriano Jiménez.
Edita: Autismo Galiza.

O tema monográfico deste nú-
mero é a relación entre
envellecemento e autismo. En
diversos tra-
ballos se
estuda a rela-
ción entre a
idade e esta
doenza
mental. Desta-
ca o artigo de
Francisco Ro-
dríguez-
Santos, que
vencella a evo-
lución do autismo con outros
problemas de saúde. Juana
Hernández estuda as dificulta-
des da detección e diagnóstico
do trastorno de Asperger.♦

Elkarri
Nº 99. Decembro de 2003. Prezo 2,50 euros.
Dirixe: Gorka Espiau.

A principal entrevista que
inclúe este número é coa pro-
fesora Mariasun Landa, que
reflexiona sobre a cultura dos
pactos en política e a
necesidade de diálogo ins-
titucional
en
Euskadi.
Gorka
Espiau con-
versa con
John Crist,
membro do
Instituto pola
Paz dos EE
UU. Dorotea
Gómez reflexiona sobre os re-
sultados das últimas eleccións
en Guatemala. María García
dá conta da estrea e
consecuencias do filme A
pelota vasca, de Julio Medem.
Os xornalistas Pablo Muñoz,
Enrique Santaren e Odile Kru-
zeta dan a súa visión do ano
que remata.♦

Debat
nacionalista
Nº 37. Outono de 2003. Prezo 5 euros.
Dirixe: Miquel Sellarès.
Edita: L`Opinió Catalana.

Raimon Carrasco e Miquel
Sellarès entrevistan a senadora
de ERC Marta Cid. Jordi Car-
bonell, un dos “pais” políti-
cos de Jo-
sep-Lluís
Carod-Ro-
vira, expli-
ca a evolu-
ción do na-
cionalismo
catalanista
fóra de
Catalunya. O
propio Carod
é obxecto
doutra conversa, previa aos
comicios do 16-N. Enric
Marín, Guillem López, Isidor
Marí, Joan Subirats e Eduard
Vallory analizan o novo papel
de Esquerra no panorama
catalán.♦

Os fusilados do
12 de novembro

Título: Desmentindo a primavera.
Autora: Marilar Aleixandre.
Edita: Xerais.

Desmentindo a Primavera é o
segundo poemario de Marilar
Aleixandre. Divídese en tres par-
tes “1 o libro fechado” (15 poe-
mas), “sangran libro e cereixa”
(8 poemas) e “3 ulido dos anos”
(9 poemas). Orabén, en verdade,
o da división case é o de menos,
xa que como non hai o menor
sentido da construción poemáti-
ca, empézase e termínase en cal-
quera momento. Os poemas do
libro poden unirse, partirse –es-
naquizarse– e mesturarse a gosto
do lector; aínda que hai que reco-
ñecer que ás veces non ocorre
así, como no poema “O clima
naquel tempo” (poema, como o
seguinte, “de primeiro ao últi-
mo”, ¿ou dietario histórico?) que
remata con estes dous versos
“tempos pasados/ ¿idade de pra-
ta?”, nos que a poeta rectifica
aquilo tan facha de que calquera
tempo pasado foi mellor.

Se a poesía, dicía Mallarmé,
se fai coas palabras de cada día,
mais transformándoas, Marilar
Aleixandre procúraas raras ou
dialectais, confundindo esquema
profundo dunha lingua (dunha
fala) con saber léxico. Ás veces
quedan moi bonitas, mais acaban
por aborrecer. Ao cabo, o léxico

de Rosalía, supera as cen pala-
bras?. Ora, se ben non transforma
as palabras de cada día para con-
vertelas en poesía, parece ser que
lle dá por transformar a sintaxe e
poetizar todo verso que escribe, o
que dá cousas como: sangrou a
cereixa/ e o congro trabou para
non ceibar / tres anos ou corenta
/ aprende a ganduxar a boca/ a
punto de cruz; as canas novas/
son flexibles como os rabos das
vacas/ pero acoitelan por detrás
aos toxos; as fauces do hospital
fecháronse so-
bre ti; un sol
oblicuo/ afía o
fume da gada-
ña (mágoa non
afíe tamén coi-
telos e tesouras,
o que se aforra-
ría); polas veas
da casa sangue
lento/ o seu
curso detén/ trabes e pontóns
festín de vermes/ resígnanse ao
colapso, etc.

No presente poemario –no
que o ritmo brilla por ausencia–
Aleixandre tenta aliar unha te-
mática máis ou menos realista,
cunha dición que resulte nova:
morre no empeño e aquí todo é
confusionismo gratuíto e –o
que é máis grave– deliberado.♦

X.G.G.

Confusa poesía de
Marilar Aleixandre 

Convén
prestarlle
atención
á narración
feita polo
protagonista
dos feitos
que
aconteceron
do 18 ao
20 de xullo
do 1936.

A autora
confunde
o esquema
profundo
dunha fala
con saber
léxico.

A pedimento de Ramiro Paz, un fotó-
grafo foi ao cárcere de Pontevedra a fa-
cerlle iste retrato, poucos días antes de
ser fusilado. Foto do arquivo familiar
incluída no libro.



XESÚS LÓPEZ PIÑEIRO
O poeta eumés Ramiro Fon-
te vén de plasmar as viven-
cias da capital dos Andrade
na década do 1960, conver-
téndose xa nun clásico para
as xentes de Pontedeume.

Pontedeume contaba até o de
agora quizais cunha das mello-
res historias locais de Galiza. A
Historia de Pontedeume, escrita
por Antonio Couceiro Freijomil.
Nas familias eumesas tíñase es-
ta historia como algo tan de seu
como puidera ser unha praza, o
Castelo de Andrade ou o Torre-
ón. Todas as familias, aínda sen
teren hábito de lectura, querían
dispoñer dun exemplar. E duran-
te anos que pasou sen reedición
era un obxecto de busca. Non se
podía estar sen a historia.

Agora aparece unha outra
historia, que sen o rigor das
fontes, nin os métodos propios
da historia, vaise facer tan in-
dispensábel na vila como aque-
la outra. Pontedeume a partir de
agora ten dúas ‘Historias’, a de
Couceiro e a de Ramiro Fonte.

Unha falará dos Andrade, a ou-
tra falará de nós mesmos.

Ramiro Fonte vén de publi-
car o libro Os meus ollos, no que
fai a historia cotiá de Pontedeu-
me nos anos sesenta. E non se
pense que só a súa xeración esta-
rá interesada neste libro, por saír
reflectida na obra. As xeracións
anteriores ou posteriores verán
reflectida a súa nenez nestas me-
morias de infancia, que escribiu
o poeta eumés. Nela aparecen
personaxes, paisaxes, a econo-
mía,a vida política, a vida social,
mesmo o xeito de vestir, os aro-
mas da vila e moito máis.

Por outra banda, tocaralles
aos críticos literarios ver a ori-
xinalidade deste libro, quer na
sua estructura, quer no seu lé-
xico, ou no ámbito que abre
nas letras galegas.

Se algo ten Pontedeume é o
agradecemento aos seus escrito-
res. Este libro foi presentado o
sábado 13 de decembro no Sa-
lón de Actos de Caixa Galicia de
Pontedeume e perto de duascen-
tas persoas estiveron presentes,
para non só escoitar os presenta-

dores, senón que cada unha das
persoas saía cun exemplar do li-
bro que alí mesmo se vendía.

Falou Manuel Bragado, di-
rector de Xerais, onde se publica
o libro, quen destacou a impor-
tancia do libro e do autor. Definiu
a obra como un ensaio sobre a in-
fancia retomada. E tamén falou o
presidente da Real Academia Ga-
lega, Xosé Ramón Barreiro, quen
destacou do libro o seu léxico e os
retratos tanto de persoas, como de
recantos do pobo. Como tamén
advirtiu do mérito que Fonte tiña
no seu xeito de achegarse ás per-
sonaxes eumesas, ao facer mais
cercanas as personaxes ricas e en-
cumiar as personaxes pobres.

A seguido, antes de que
clausurase o acto o alcalde de
Pontedeume, tomou a palabra
Ramiro Fonte, para explicar a
obriga que tomara consigo
mesmo no ano 2001, cando foi
nomeado fillo predilecto de
Pontedeume, e que agora lle
devolvía a xeito de memorias
dos sesenta e que terá unha
continuación noutro volume
dos anos da década do 1970.♦
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Cronica sentimental de Pontedeume
Ramiro Fonte retorna aos anos sesenta con Os meus ollos

Título: Todo o demais.
Director e Guionista: Woody Allen.
Intérpretes: Jason Biggs, Christina Ricci, 
Woody Allen, Stockard Channing, Danny de 
Vito, Jimmy Fallon.
País: EE UU, 2003. Comedia.

Con insubornábel sentido de
fidelidade ao almanaque, chega-
mos ás últimas semanas do outo-
no co desembarco nas carteleiras
do último filme de Woody Allen.
A estas alturas, convertido xa en
verdadeira icona cinematográfi-
ca dos últimos trinta anos e cun
bo feixe de indiscutíbeis fitas  de
referencia baixo o brazo, este ve-
llo afeccionado ao clarinete e aos
New York Knicks xa non ten ne-
cesidade de sorprender a nin-
guén, nin nada por demostrar.

Os filmes de Allen tenden a
partir dun verdadeiro conflito
existencial tratado dende o me-
canismo defensivo da comedia,
un xenuíno cruzamento de Ing-
mar Bergman cos irmáns Marx,
referencias confesas e obrigadas
á hora de descifrar o universo
alleniano. Crise existencial que
neste caso, como en tantos ou-
tros exemplos da súa filmogra-
fía, ten moito de crise sexual; se-
xo e psicanálise sempren cami-
ñan da man na obra deste pos-
moderno Sigmund Freud ne-
oiorquino. O sexo como reto
inalcanzábel e sempre frustrante
para a vida intelectual –lembren
aquela vella liña de diálogo alle-
niana de “tiven un orgasmo pero
o meu psicanalista díxome que
non era da clase axeitada”– que

se fai especialmente explícita
nesta fita de Allen coa presenza
na banda sonora da voz máis lú-
brica do jazz clásico, a da  indis-
pensábel Billie Holliday.

■ ALLEN NON FAI DE ALLEN

Jason Biggs, sosías postadoles-
cente do propio Allen, que esta
vez se encarga de darlle a alter-
nativa persoalmente interpretan-
do o seu neurótico mentor, é un
intelectual frustrado, unha víti-
ma conxénita do culturalismo
compulsivo, na procura do seu
lugar na república das letras e,
malia que nun
inicio, e a nivel
superficial, o
intente negar,
tamén na pro-
cura so seu
acubillo en te-
rritorios máis
carnais. Todo
un tópico da
cultura neoior-
quina instaura-
do polo propio
Allen xa dende
os seus primeiros filmes e que,
como vén sendo habitual, atópa-
se frustrado, superado, atranca-
do, na cuestión sentimental-se-
xual, cuestión que toma nesta
ocasión as formas sinuosas e o
verbo cáustico de Christina Ric-
ci, unha femme fatal con voca-
ción de gañadora. 

As disquisicións metafísico-
sexual-literarias de Biggs alcan-

zan os mellores mo-
mentos do pasado alle-
niano. Non esquezamos
que Allen é un cómico
de personaxe, como
Chaplin, como Keaton,
como Groucho, e a un
vénlle á memoria Annie
Hall, Broadway Danny
Rose... en especial esta
segunda fita, onde se
poñía de manifesto co-
mo en poucas a teoría,
fondamente existencial,
do humor que nos pro-
pón xa dende os seus
primerios sketches este
bergmaniano heterodo-
xo. Permanezan atentos
aos diálogos desta nova
comedia sobre a impo-
sibilidade e a necesida-
de da vida en parella
–ambas as dúas caracte-
rísticas nun sentido on-
tolóxico– e xa me dirán.

E é que aí reside un
dos grandes acertos
deste novo Allen, o di-
rector que foi capaz de
pasar por riba do humorismo
onanista das empanadas ameri-
canas para descubrir, oculto
neste atribulado postadolescen-
te que é Jason Biggs, un xenuí-
no Woody Allen-personaxe. A
trasmisión de poderes entre
mestre e discípulo é total.
Triunfa o dúo Allen-Biggs onde
fracasara estrepitosamente a pa-
rella Allen-Brannagh de Cele-
brity. Unha renovación xeracio-

nal do seu personaxe que Allen
xa estivera a piques de acadar
con John Cusack en Balas sobre
Broadway e que con Alice trata-
ra de variar cambiando o xéne-
ro da súa personaxe, variación
frustrada de seguido unha vez a
súa relación con Mia Farrow
entrara en crise irreversíbel.

Liberado por fin da dura
carga de soportar a súa persona-
xe, traballo titánico que xa re-

xeitara, á marxe dos
seus filmes dramáticos,
nunha boa parte da dé-
cada dos 90 cando obs-
tinadamente se negou a
aparecer en non poucas
fitas –Alice, Balas so-
bre Broadway, Acordes
e desacordos Allen po-
de encarnar por primei-
ra vez unha personaxe
sorprendente e inespe-
rada, e malia a súa pre-
senza secundaria, os
seus seguidores van
atopar unhas cantas
sorpresas que marcan
distancias co protago-
nista de Annie Hall.
Atentos ao exemplo da
nova dialéctica Nova
York-Los Angeles.

Polo demais, hai
que sinalar no capítulo
dos secundarios, tan
agradecido sempre nos
filmes de Allen, esa
impagábel parella de
veteranos conformada
por un sempre vitrióli-

co Danny de Vito e unha impa-
gábel, por desgraza nun papel
demasiado secundario, Stoc-
kard Channing, quizais unhas
das máis infravaloradas actrices
da súa xeración, tan abondosa
en sobrevaloradas prima don-
nas e coleccionistas de óscares
deses. E non estou sinalando a
ninguén.♦

XOSÉ VALIÑAS

Nin contigo nin sen ti, por Woody Allen
Jasson Biggs, un bo sucesor do seu habitual personaxe

Nesta
comedia,
o sexo
preséntase
como reto
inalcanzábel
e sempre
frustrante
para a vida
intelectual. Woody Allen



¿Por qué decide novelar un-
ha historia bíblica?

Non hai nada novo baixo o
sol, o que ocorreu en tempos
pasados pode volver pasar. A
historia repítese e os conflitos
políticos e relixiosos tamén,
porque o poder é retorcido e
bruto. Moitos acontecementos
son semellantes aos que hoxe
ocorren. Galilea é como Galiza
e mesmo comezan igual os seus
nomes. Son terras montañosas,

teñen linguas propias... Estudei
a época de Herodes e ao come-
zo quería facer unha historia
breve. Os personaxes quedaron
perfilados e foron eles mesmos
os que se impuxeron, os que
mandaron e pediron máis. 

Personaxes que son Ma-
ría, Xosé e Xesús.

Os tres son os protago-
nistas, o que acontece é que
Xesús fala menos porque can-
do comeza a novela aínda non

fora concibido e cando remata
ten catorce anos. O que máis
fala, pensa e actúa é Xosé que
me saíu diferente a como se co-
ñece. Orienteime por un Xosé
esenio, un grupo bastante faná-
tico de Israel. Era un home de
mundo porque un carpinteiro
daquela non era un pobre pre-
cisamente senón que tiña un
cometido importante. Xosé ca-
sou cunha irmá da nai de Ma-
ría, co cal era o seu tío, e tivo

catro ou cinco fillos. Polos seus
compromisos como carpinteiro
sitúoo máis ben en Cafarnaum. 

¿Documentouse moito pa-
ra chegar a estas conclusións?

Estudei a Biblia, lin libros so-
bre Xesús, María e Xosé, de
quen hai moitos  menos, e contei
con apoios importantes como son
as investigacións do historiador
Robert Graves que no seu libro
Rei Xesús cita a Antípatro, o fillo
de Herodes, un home de palla
porque fora nomeado rei polo
Senado romano e non era nin xu-
deo, un requisito que se recollía
no libro da Xénese. Soñaba que a
coroa lle caía. Os romanos inva-
diran Palestina e Israel e intenta-
ban impoñer o helenismo co pe-
rigo de perda de identidade que
existía. María era filla de Ana e
Xoaquín, que era proveedor de
carne e estaba ben situado. Viña
da liña de David e era fiel á lei.
María e Xosé eran xudeos fieis
que non querían ser invadidos.
Xesús era nacionalista por her-
danza, por educación e porque ti-
ña un gran cariño polos pobres. A
min desesperábame porque non
podía narrar a súa madurez, xa
que a novela chega só aos doce
anos, pero atopei un truco, que é
o glosario onde se contan feitos
posteriores da súa vida. 

O xurado valorou o domi-
nio nas técnicas narrativas. 

Botei man do diálogo en
ocasións, outras do pensamen-
to, do diálogo interior. Por ve-
ces a narración está en pasado e
logo pasa a presente co fin de
que sexa dinámico. Introduce
moitos conceptos para o que se
axuda do glosario pero tamén
ten moita acción. 

¿Realmente a novela é un
Protoevanxeo do neto de He-
rodes como di o título?

Proto significa o principio, o
evanxeo da infancia. En canto o
de neto de Herodes, Antípatro
era o fillo primoxénito de Hero-
des e os dous eran co-soberanos.
María casou con el en segredo e
tivo que marchar grávida para
Nazaré, cun fillo de rei no ven-
tre. Por que dixo o do anxo?
Veuse obrigada a contalo por or-
de de certos sacerdotes naciona-
listas. O neno era aspirante ao
trono e por iso era perseguido. 

A obra publicarase tamén
en Portugal onde un dos seus
principais escritores, José Sa-
ramago, é autor do Evangel-
ho segundo Jesus Cristo. 

Gústame Saramago pero
recoñezo que nesa obra desen-
cantoume, non está traballada
como debera. A miña novela
está moito máis documentada. 

Saramago tivo problemas
coa ortodoxia católica.

Pois a miña novela é moito
máis atrevida porque o que se di

está xustificado. Xa no prólogo
baséome en Lucas, en Xoán... en
textos concretos e saen os mesí-
as cos seus nomes porque Xesús
foi un en medio de outros. 

Con tanta obra publicada
en todos os xéneros, por que
tardou tanto para escribir a
súa primeira novela?

Teño libros de relatos dos
que algún mesmo se pode consi-
derar unha novela curta pero é
certo que esta é a primeira longa
que escribo. Cando era profesor
preocupábame dar clases, a cáte-
dra, lía pensando en min e nos
alumnos, por coherencia de pa-
triotismo ía a calquera sitio dar
charlas ou recitar e logo tamén
estaba a vida privada. Unha no-
vela longa leva moito tempo. Es-
tar no hospital foi mala cousa pe-
ro tamén contribuíu a que me
asentase. O médico pediume un-
ha vida metódica, sentei a escri-
bir e a novela foise alongando.
Cómpre ter tempo e escoitar os
personaxes. A escrita colleume,
o tema estaba moi metido dentro
de min desde moitos anos atrás. 

A enfermidade acelerou
entón o proceso de escrita?

Entrei no hospital o 11 de
decembro do 2002 e ao pouco
de espertar unha das primeiras
cousas nas que pensei é que tiña
unha novela que non estaba re-
matada. Poñer o cerebro a traba-
llar é unha maneira de resistir. A
logopeda propúñame exercicios
que a min non me parecían efec-
tivos. Eu comecei a pasear polos
corredores e a recitar os meus
propios poemas e ese foi a me-
llor práctica de logopedia ao
tempo que pensar na novela foi
o máis adecuado exercicio men-
tal. Podo dicir que a literatura
foi a que me salvou. 

Durante este ano de con-
valecencia falouse moito da
súa poesía. Recoñecérono co-
mo poeta do mar e mesmo
Burla Negra titulou o seu li-
bro colectivo cun verso seu. 

A min dóeme que me man-
chen o mar. Estando eu no hos-
pital, nun recital, Mª Xosé
Queizán colleu un poema meu
sobre o desastre do Urquiola,
púxolle o nome de Prestige e
creo que foi moi ben recibido.
Malia iso, eu teño máis poe-
mas de amor ou mesmo sociais
que sobre o mar. 

Antes de entrar no hospi-
tal tiña xa un libro de poesía
rematado. 

Chámase Sen sombra e sen
amor e vai contra os que non
aman, os que traizoan a terra, o
pobo, os desalmados que non pro-
ducen sombra. Dáselle un ‘viva
ao amor’ e un ‘morte aos que non
aman’. Recolle tamén algúns poe-
mas ao mar porque cando ingresei
o Prestige xa embarrancara.♦
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Bernardino Graña
‘A literatura curoume’

CARME VIDAL

Cando se cumpre o ano de convalecencia da súa enfermidade, Bernardino Graña recibe o premio Eixo
Atlántico pola súa primeira novela Protoevanxeo do neto de Herodes e ten no prelo o que será un novo
libro poético Sen sombra e sen amor. Recolleu o primeiro premio do PEN Club. Agora está apaixonado
co tema bíblico do que saíu a súa novela e no que ve máis de unha coincidencia coa historia actual. 

“Ti tes que estar para a xente, pa-
ra a nosa xente” díxolle o tío
Emilio, home de mar, cando Ber-
nardino Graña (Cangas do Mo-
rrazo, 1932) publicou o seu pri-
meiro libro. O novo escritor to-
mou nota da indicación recibida
hai máis de corenta anos e lem-
brouno o pasado sábado día 13
cando recolleu en Compostela o

premio PEN Galiza por toda a
súa traxectoria literaria e persoal. 

A Bernardino Graña recoñe-
cíaselle tamén ter sido un dos
impulsores daquel primeiro in-
tento de crear o PEN galego en
1977. A iniciativa non foi adian-
te pero o escritor relatou paso a
paso as xestións realizadas po-
los galegos para se inscribir ne-

sa entidade internacional cunha
voz propia. Foi esa experiencia
obxecto do seu discurso como
tamén o sería a creación da Aso-
ciación de Escritores en Lingua
Galega da que el mesmo foi
presidente. Graña estaba rodea-
do de perto dun cento de amigos
na homenaxe, celebrada nun
hotel do barrio do Carme de

Abaixo. Boa parte deles eran
compañeiros da República das
letras, desde Luz Pozo Garza, á
que se referiu como “a amiga
máis antiga” até a poeta María
do Cebreiro, de quen lembrou
que lle “contaba titiritadas” can-
do nena. Bernardino Graña de-
fendeu nese foro que “cando hai
literatura hai espírito crítico e

rebeldía” e, facendo caso do tío
Emilio, repetiu que cómpre “ter
en conta a política, non esque-
cer Galiza e non poñerse de cos-
tas á xente”. 

Daquela, xa Xosé Luís
Méndez Ferrín se encargara de
louvar polo miúdo aquel que
chegou a chamar “mito” da
súa xeración.♦

O PEN Club homenaxea un dos seus impulsores

A.PANARO



A.N.T.
O vindeiro mes de marzo, o
Centro Cultural Caixanova
cumprirá vinte anos ofrecendo
unha programación cultural
continua e variada na cidade de
Vigo. Dúas décadas nas que o
teatro ten recibido máis de cinco
millóns de espectadores e que se
conmemorarán cunha serie de
actos puntuais arroupados por
un programa no que se inclúen
máis de sesenta actividades. 

Coa finalidade de “achegar a
todos a cultura nas súas diferentes
vertentes, ser un lugar de lecer, de
reunión”, como explica o director
da Obra social de Caixanova,
Guillermo Brea, en 1984 abriuse
o primeiro centro cultural de Vi-
go. Vinte anos despois, celebra o
seu aniversario cunha ampla pro-
gramación que se desenvolverá o
vindeiro ano e na que se inclúen
diferentes exposicións, concertos
de música clásica, lírica, folk,
jazz, danza e cine cun apartado
especial de actividades dirixidas
ao público infantil.

A oferta cultural arranca coa
exposición L’atelier de Mont-
parnasse, onde os protagonistas
son os mozos que chegaron a Pa-
ris na procura dunha evolución
artística, os grandes creadores do
cubismo, os mesmos que senta-
ron as bases da abstracción,
practicaron as irreverencias da-
dás e deron paso aos soños oníri-
cos do surrealismo. As obras de
Matisse, Lege, Picasso, Modi-
gliani, Delauny ou Picabia son
as encargadas de conducir ao es-
pectador o Montparnase de prin-
cipio do século XX.

O Centro acolle tamén a mos-
tra antolóxica de Alfonso Sucasas
dentro da serie “Grandes Artistas
Gallegos”, e outra na que se reco-
llen os últimos traballos de Leo-
poldo Nóvoa. Ademais presenta-
rá a mostra itinerante Abstracción
figuración 1940-1975, en colabo-
ración co Museo Reina Sofía, con
obras de Antonio Saura, Manuel
Millares, Chillida, Antoni Tapies
ou Eduardo Arroyo.

Dentro do apartado de músi-
ca folk o Centro contará coa ac-
tuación do grupo Berrogüetto,
con temas do seu último traba-
llo Renovart e a do gaiteiro Xo-
sé Manuel Budiño, que presen-
tará o seu último disco Zume de
Terra. A presencia do jazz vén
representada pola cantante nor-
teamericana Cassandra Wilson,

unha das grandes voces do mo-
mento que actuará por primeira
vez no país e Estrella Morente
presentará o seu novo traballo
Calle del aire, onde se mestura
o flamenco co jazz e o blues.

En teatro, Las memorias de
Sarah Bernardt, baixo a direc-
ción de José Murell, abre unha
tempada na que ademais se in-
clúe o espectáculo Wit, co que
Fernando Trueba debuta na ar-
tes escénicas como productor,
que conta ademais con Luís
Pasqual como director e Rosa
María Sarda como protagonista,
tras sete anos sen estar presente
nos escenarios, e La cena de los
idiotas, dirixida por Paco Mir,
un dos compoñentes de Tricicle.

O teatro galego tamén terá o
seu espacio. A comedia do gur-

gullo, do Centro Dramático Ga-
lego, Pallasos de Uvegá Teatro,
Troianas de Ningures Produc-
cións, Acto seguido de Matarile
teatro, até un total de doce mon-
taxes, representaranse no Cen-
tro durante a primeira metade
do 2004 no Centro Cultural. 

As óperas Carmen, de Ge-
orges Bizet e Nabucco e Falstaff
de Verdi serán as actuacións des-
tacadas dentro do espacio de mú-
sica clásica e lírica, que se com-
plementará coas actuacións da
Orquestra Filharmónica de So-
fía, encargada do tradicional
Concerto de Ano Novo, da Sin-
fónica de Galicia, da pianista
portuguesa María Joao Pires
xunto a Ricardo Castro e a New
Japan Philharmonic entre outros.

‘Centro cultural maduro’ 

En dúas décadas de existencia,
o Centro Cultural acolleu algun-
has das figuras máis destacadas
no eido da cultura, convertén-
dose “no punto de inflexión da
vida cultural de Vigo”. Sen em-
bargo, para Guillermo Brea a
iniciativa máis destacada é “ter
mantido unha actividade conti-
nua e estábel durante estes anos,
porque o cidadán debe ter derei-
to a acceder a cultura sempre”.

O director da obra social des-
taca ademais a importancia do
Centro como “núcleo de irradia-
ción de actividade cultural ao res-
to do país, capaz de atraer xente
de toda Galiza como asistente pe-
ro tamén como participante, algo
que non sería posíbel de non ter
un Centro Cultural maduro”.♦
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Conservaduros
XERARDO PARDO DE VERA

Adereitona, esa caste
de seres sen
categoría de seu

que precisan mandar
noutros pra enganarse a si
mesmos e crerse alguén,
descubriu que a coartada
consiste en acomodar a lei
á forza. Poden ser
intelixentes ou non, mais
os seus complexos ou as
súas perversións
esmágalles o verdadeiro
raciocinio, o definitivo, o
que tenta chegar á
verdade. E digo “tentar”
no senso machadiano
(visitei con meu pai a
sepultura de don Antonio,
amigos dende tempos en
Soria) do “tentar ser bo xa
é ser bo”, ou no daquela
norma-total do meu tio
Xerardo –cristián sen
liturxias nin santos e
ácrata cortés– do “non
queiras pra os demáis o
que non queiras pra ti”.

A dereitona, do signo
que fose, preocupouse
sempre moito máis pola lei
que pola Xustiza, polo
código que polo dereito. A
dereitona é anti-natura
respecto ós valores e
sentimentos positivos (a
liberdade, a igualdade) e
pro-natura en relación cos
impulsos –cálculos?–
negativos (matar sen
causa insuperábel,
acaparar sen necesidade,
medo). A dereitona ten
moito que aprender dos
irracionais.

Un meu compañeiro de
estudos, bisneto dun
persoaxe da corte de
Isabel II, dicía que á xente
hai que manexala polo
medo, pola envexa ou polo
interese. “Dálle un
carguiño a un español e
verás quen é. Se non o
quere, dille que vai ter por
baixo ese veciño rico e, se
ainda así non colabora,
zorrégalle a el ou bate nos
seus”. Unha alfaia, o meu
condiscípulo. Hoxe
detenta un cargo
importante –e van tres–
na Administración e
ofrecéuseme “pra o que
faga falla”. Fato de min!

Hai anos que algúns
membros do partido entón
gobernante meteron a man
na caixa, pero esqueceron
lexislar ad hoc e
cacháronos no patacal. Hai
que cumprir a lei. Aquel
golfo listo que era
Romanones dicía que, se
non a lei, lle deixaran a el
facer os regulamentos. O
conselleiro Cuíña
confesaba que “pra min,
en principio, o moral é o
legal”. Cacharro di que
convoca as oposicións e as
adxudica segundo a lei.
Mesmo Sadam explicaba
que “se executa e se
tortura de acordo coa lei”.
A lei, naturalmente,
fixérona os seus. ♦

O Centro Cultural Caixanova
celebra o vinte aniversario

20.000 leguas baixo dos mares,
de Jules Verne (Ir Indo), A illa do
tesouro, de Robert Louis Steven-
son (Xerais) Polos mares do sur,
de Jack London (Sotelo Blanco)
ou A pantasma de Canterville, de
Oscar Wilde (Xerais) poden ser
boas maneiras de engaiolar coa
literatura os máis novos, o que ta-
mén se conseguirá de seguro con
Pano ou Dez Negriños, os novos
títulos da Biblioteca Agatha Ch-
ristie (Galaxia). Para eses tempos
mozos pero sen límite de idade
chega ás librarías o último título
de Suso de Toro, Morgún (Xe-
rais), a historia do guerreiro libe-
rador que nos fai encontrar cun
mundo mítico propio. Outras op-
cións son a última entrega litera-
ria de Agustín Fernández Paz A
praia da esperanza (Xerais) ou
Irmán do vento, de Manuel Lou-

renzo (Xerais) , gañador do pre-
mio Merlín, dous bos títulos para
lembrar os tráxicos acontece-
mentos deste ano que remata e
que os máis novos sentiron tanto.
Atinados para mozos son tamén
Nun lugar chamado guerra de
Sierra i Fabra (Galaxia) ou O ar-
miño durme de Xosé Antón Nei-
ra Cruz (Galaxia).

Para os máis cativos, a pro-
posta gaña en colorido e recursos
adicionais. A colección Cóntame
un conto (Edicións do Cumio)
ofrece oito clásicos da literatura
universal con casetes nos que un
grupo de actores dramatizan con-
tos como As sete cabuxas e o lo-
bo ou A casiña de chocolate. A
mesma editorial pon en librarías
catro novos títulos da colección
Vexo-vexo. A editorial Kalandra-
ka pon nas librarías o terceiro vo-

lume da súa colección Sondecon-
to, libro con cd no que interveñen
autores, músicos e debuxantes.
Despois de Gatipedro e A memo-
ria das árbores chega Soños de
Xulieta, de Juan Vara, María Ro-
sa Mó e Federico Delicado. Ao
atractivo catálogo desta editorial
especializada nos máis cativos
súmaselle nestes días Blobló de
Rai Bueno e Marisa Cabassa, Pe-

queno tigre bradante de Reiner
Zimnik,  Un lugar no bosque de
Amando Quintero e Pizcueta e
Chibos Chibóns, conto popular
que elaboran Olalla González e
Federico Fernández. 

Para os que non len ou es-
tán a piques, Galaxia ten na co-
lección Árbore os novos títulos
A neve ou O parque de atrac-
ción e Edicións do Cumio arte-
lla os Contos da rula, con enre-
dos para os cativos. A ratiña
presumida e A cadela e o óso
(Ir Indo) queren atraer tamén
aos primeiros lectores. 

Os Bolechas (A Nosa Terra)
traen sorpresa para Reis. Coas úl-
timas entregas da serie de Pepe
Carreiro tan agarimada polos ca-
tivos chega un xogo de parchís
con estes populares personaxes.
Para este tempo prepárase tamén
a aparición d’Os Barbanzóns
(Toxosoutos) a familia celta que
habita un castro e responde ao be-
rro de “Baroña ou morte!”. Son
algúns títulos de novo para este
Nadal pero os andeis das librarías
gardan moitas máis sorpresas. ♦

De Verne á familia Bolechas
As crianzas son as que máis libros consumen no Nadal

A.N.T.
Verne, Stevenson ou Wilde son algunhas das novidades edito-
riais para agasallar nestas festas. Para os maís cativos, o abano
ábrese a moitísimas posibilidades, desde novas recreacións dos
contos clásicos ou populares a libros con música ou as animadas
historias en debuxos dos Bolechas ou dos novos Barbanzóns. 

Os Bolechas.

En dúas décadas recibiu máis de 5 millóns de espectadores. Na foto, a cantante clá-
sica Maria João Pires con Ricardo.



Foron as historias debuxadas en
papel, con extraordinarios hero-
es e tiranos diabólicos, os que fi-
xeron soñar a moitos directores
consagrados do cinema moder-
no. Richard Donner, Tim Burton,
Mike Hodges ou Stephen Norrin-
tong viron na banda deseñada
dos anos trinta e corenta, espe-
cialmente naqueles cómics esta-
dounidenses que cruzaron o
mundo en papel barato e con co-
lores rechamantes, unha das
mellores tramas para os seus fil-
mes de ciencia ficción.

Así nacía en 1978 a película
do superheroe máis popular da
historia do cómic e do cine,
aquel extraterrestre kriptoniano
que loitaba contra o villano Lex
Luthor, máis coñecido co nome
de Superman. As súas andainas
comezaron en 1938 da man de
Jerry Siegel e Joe Shuster e ti-
veron que pasar corenta anos
para que o superheroe cambiara
as páxinas de Action Comic que
o viron nacer pola grande panta-
lla co rostro de Christopher Ree-
ve, quen mantivo a personaxe
durante as catro entregas.
Acompañando a Reeve, Gene
Hackman e a curta interpreta-
ción de Marlon Brando. Sen em-
bargo, a pesar de ter arrasado
en todo o mundo coas estreas
da saga, o maior éxito de Super-

man segue estando na banda
deseñada, por iso con máis de
sesenta anos ás costas, as
aventuras do alter ego de Clark
Kent seguen publicándose para
o seu público incondicional.

Foi precisamente Superman
unha das películas que o colecti-

vo vigués Nemo escolleu para in-
cluír no XVIII ciclo de Fantasía e
Ciencia Ficción, que estará adi-
cado ás adaptacións cinemato-
gráficas de banda deseñada.
Xunto a ela, proxectaranse no
café Uf tres películas de diferen-
tes épocas, tamén destacadas
dentro deste xénero da sétima
arte, dende o 18 de decembro
até o 19 de febreiro. Unha delas
é Flash Gordon.

Dirixida por Mike Hoges en
1980 a película recolle as aven-
turas daquel heroe que creara en
1934 Alex Raimond para as páxi-
nas dun dominical, na que debe
loitar no planeta Mongo contra o
Emperador Ming. Con menos
éxito que o cómic, a película foi
producida por Dino de Laurentiis,
o culpábel de que George Lucas
creara Stars Wars ao non poder-
se facer cos dereitos do perso-
naxe de Flash para dirixir o seu
propio film. Dino de Laurentiis

quería realizar unha superpro-
ducción e incluso pensou en Fe-
derico Fellini para dirixir a pelícu-
la do heroe do espacio por exce-
lencia, pero optou por encargar a
dirección á Mike Hodges e a
banda sonora ao grupo Queen.
The Phantom será outro dos fil-
mes que se pasarán no ciclo. A
viaxe a Nova Iork do Pantasma
para combatir ao malvado que
ansía poseer o poder definitivo é
a trama da adaptación que reali-
zou Simon Wincer das viñetas
de mediados dos trinta ideadas
por Lee Falk para as tiras dun
periódico. O personaxe de Lee
coñeceuse no país como O Ho-
me enmascarado e aínda hoxe
se seguen publicando as súas
historietas.

Outro dos superheroes leva-
dos recentemente á grande pan-
talla é Blade ese cazavampiros
metade home metade vampiro.
Blade naceu nos cómic Marvel

alá polo ano 1973 da man de
Marv Wolfman e Gene Colan,
aínda que no país as historias
deste personaxe foron máis co-
ñecidas gracias ao filme do di-
rector Stephen Norrington e a
actuación de Wesley Snipes.
Con este filme pecharase o ciclo
organizado polo colectivo Nemo.

Pero as adaptacións de his-
torietas de cómic non sempre re-
sultaron afortunadas e moitas
das aventuras de heroes vesti-
dos con mallas son para moitos
máis críbeis na súa viñeta de pa-
pel que interpretadas na grande
pantalla por algún actor de carne
e óso.

Cómic europeo de cine

O exemplo americano de adap-
tación de cómics para o cinema
surtiu efecto máis alá do Atlánti-
co e moitos países da vella Eu-
ropa comezaron a traballar para
que debutaran na grande panta-
lla os seus heroes nacionais. Pri-
meiro foron os temíbeis galos
Asterix e Obelis e recentemente
os castizos Mortadelo e Filemón,
coas súas andrómenas e disfra-
ces. Incluso os italianos quixeron
sumarse coa versión animada do
Corto Maltés, personaxe que ten
pouco de súper pero si moito de
heroe dos de antes.♦
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MAR BARROS

Pór a 24 fotogramas por segundo a un superheroe que normalmente se move de viñeta en vi-
ñeta foi a fixación de moitos directores. Así debutaron na grande pantalla Superman, Flash Gor-
don, The Phantom ou Blade. Moitos deles estarán no XVIII ciclo da Fantasía e Ciencia Ficción.

S U P E R C I N E



“Os habitantes do castro de Vila-
donga eran os autóctonos do lu-
gar. Os romanos chamábanlle ga-
laicos”, comenta o actual director
do museo do castro, Felipe Arias.
O asentamento construíuse por-
que era a forma habitual de convi-
vencia que existía en Galicia den-
de antes da chegada dos romanos.
“Ser galaicos significa para nós
algo máis que ser celtas. Celtas
eran os habitantes de media Euro-
pa naquel momento, mentres que
galaicos só os había aquí. Non di-
go que os habitantes da Gallaecia
non tivesen contacto cos celtas,
porque aquí en Viladonga atopá-
ronse varios utensilios e cerámica
desa orixe”, comenta Arias.

Viladonga é un castro amura-
llado a 565 metros de altitude.
“As murallas fixéronse porque,
como no resto das épocas, dan un
sentido de pertenza e de control
dun espacio. Estes galaicos viñe-
ron a vivir a un alto porque ade-
mais de ser unha tradición, dende
aquí óllase a chegada de calquera
visitante querido ou non queri-
do”. Os habitantes de Viladonga
eran maioritariamente campesi-
ños. “Aínda así, non sabemos se
había xerarquías ou se había un-
ha casta de guerreiros. O certo é
que todo indica que esta xente vi-
vía do que cultivaba. Algo nor-
mal porque ningún pobo do mun-
do pasa toda a vida guerreando.
Por cada cinco ferramentas que
atopamos hai unha arma. E esas
armas podían ser utilizadas para
cazar ou para comer”.

Existe aínda un gran desco-
ñecemento sobre o mundo cas-
trexo. Ao igual que nos restantes
asentamentos galegos, en Vila-
donga tampouco se atopou nin-
gún cemiterio ou crematorio.
“Non sabemos que facía esta
xente cos mortos. Hai moitas te-
orías, pero semella que a máis
lóxica é que os tiraran ao río por-
que en moitas culturas ten o sig-
nificado de reencontro co máis
alá. Tamén pode ser que os quei-
maran e esparexeran as cinzas no

aire. Pero neste caso habería que
atopar o crematorio”. 

As vivendas dos castros teñen
planta rectangular nalgúns casos
e redonda noutros. Ademais das
vivendas particulares, parece de-
mostrado que existían varias vi-
vendas comunais como almacéns
ou currais. O castro era naqueles
momentos un asentamento ope-
rativo a pesar de que case ao lado
estivese xerminando unha das
grandes urbes da época: Lugo.
“A poboación estaba acostumada
as condicións climatolóxicas que
existen en Viladonga. Supoño
que co frío e humidade, morrían
con reuma aos trinta anos”, bro-
mea Felipe Arias.

Descoñécese o idioma exacto
que falaban os moradores de Vila-

donga. “Pensamos que como no
resto de Galicia convivían o idio-
ma céltico que se falaba aquí con
anterioridade, co latín que introdu-
ciron os romanos, pero non se ato-
pou ningún documento escrito. Tal
vez porque no sur de Galicia aínda
podían esculpir algo na pedra pero
aquí a nosa pedra é a pizarra e so-
bre ela non se pode debuxar. Tal
vez se esculpise sobre madeira,
pero obviamente non chega aos
nosos días”, apunta Arias. 

Non se reconstruíu totalmen-
te ningunha vivenda do castro,
pero no Museo adxunto hai unha
maqueta interactiva que emula o
que foi Viladonga. “Non recons-
truímos ningunha vivenda por-
que non se trata de facer un par-
que temático, senón de que a

xente poida ver como chegou a
cultura castrexa aos nosos días”,
comenta Arias. O mérito que ten
o museo é que nel exponse todo
o que se atopou nas distintas es-
cavacións iniciadas dende come-
zos dos anos 70. “En Tegra, por
exemplo, o que hai no museo é
moi pouco. A maioría dos achá-
degos están no Museo Provincial
ou no do Pobo Galego”, conclúe
Arias. Os que se acheguen a Vi-
ladonga poderán observar cerá-
mica, moedas, aparellos de la-
branza, armas, ourivaría. “Este
pobo tiña moitas relacións co-
merciais con todo o mundo co-
ñecido e por iso no que exhibi-
mos no museo pode verse a in-
fluencia da arte doutros lugares
de Europa”, conclúe Arias.♦
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Lilianne
MARGA ROMERO

Pode ser que este nin
sequera sexa o seu no-
me ou pode ser que

sexa o de nacencia do que
logo foi desposuída. Fano
nada máis chegar, arríncan-
llo. Somos o que nos
chaman, elas van pasar de
Cristianas a Karlas, coa
mesma falta de liberdade
coa que as trasladaron dun
espazo a outro. Do Brasil,
de Santo Domingo ou de
Romanía, de Iugoslavia ou
tantos outros lugares
machucados pola pobreza
global para chegaren ao
“club de alterne”. Na foto
Saxo II, a porta fechada e
un colector do lixo diante,
metáforas de tanto desperdi-
cio, de tanto refugallo. Oco-
rre todos os días. A socieda-
de coñece e o estado de be-
nestar é creador. Quen paga
polos feitos é quen os fai:
Lilianne P., unha moza
romanesa de 20 anos, esta
vez. Parir e dicir que tivo
un aborto foi a primeira
mentira social, alí no hospi-
tal. Investígase e a nena,
que nacera con vida, acoite-
lada está no colector. O no-
xo, o non querer tratar o te-
ma, está servido. O social
fala e culpabiliza, “unha nai
facer iso coa súa filla”,
“que a deixara”, “nin unha
puta fai iso”. E a atención
desviada. En realidade gus-
taríame saber que ocorreu
antes. Que acontece antes
con todas elas. Como as co-
llen, mercadoría nova e
fresca. Como as pechan e as
levan dun lugar a outro, por
unha xeografía nocturna.
Como lles ensinan o
protocolo de alternar, da
vestimenta, das copas e do
sorriso. Das malleiras, das
violacións, das ameazas á
familia. Gustaríame saber
como as preñan. Como lles
botan os fillos abaixo –este
caso... isto foi un despiste–.
Como as ocultan, como as
manteñen sen os pasaportes.
Existen realmente? Si,
claro, ás veces, paren e ma-
tan. Sen o hospital, sen o
colector, Lilianne non exis-
tiría, simplemente porque
no Saxo II, ao social, ao es-
tado do benestar, lle dirían
que alí non hai ningunha
Lilianne. Coñezo historias
de mulleres, reais, das que
só o marmurar do río soubo
que estivesen preñadas, nin
se lles notaba do apertadas
que andaban, e que parisen.
Daquela non había colecto-
res de lixo, e sen
adxectivos, sabía o mesmo
río que había un porco na
corte que comía todo o que
se lle botara. Por certo, non
foron elas quen lle levaron
o caldeiro coa tercerilla, ese
día. Agora, a moza romane-
sa do Saxo II vai pagar o
que fixo, seguro que tamén
lle levaron o caldeiro.♦

Viladonga
RUBÉN VALVERDE

Século III d.c. No mesmo tempo en que se levantan as murallas de Lugo, constrúese a
25 quilómentros, en Viladonga, un dos castros mellor conservados. As escavacións do
poboado comézaas Chamoso Lamas en 1971, porque oíu que un campesiño atopara un
torques de ouro en 1911. Hoxe ten o mérito de ser o único castro cun Museo adxunto.

Felipe Arias, director do Castro de Viladonga.                                                                            Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS



Quen dixo que a bolsa do lixo da
casa só serve para ter que levala
todos os días ao contedor da es-
quina? Entre os cartóns de leite,
as latas de conservas e as caixas
de mistos agáchase unha verda-
deira tenda de xoguetes, pero das
de balde, que só necesita un pou-
co de paciencia e de imaxinación
para poder rescatar dela os trebe-
llos máis divertidos e orixinais. 

Así cunha caixa pequena de
cartón, os tubos que sobran dal-
gunha das obras que invaden as
rúas, unha lata de refresco e un
par gomas os nenos xa teñen un
coche que colle velocidade con
tan só xirar as hélices, un xogue-
te que eles mesmos poden facer
con materiais modernos, pero
cunha idea vella que xa utilizaban
os seus avós para os trebellos.
Ou unha araña para asustar, cun
pouco de algodón tinxido, dúas
chinchetas para os ollos e uns
limpapipas usados para as patas.

Ante a febre dos Action Man,
dos ordenadores, dos videoxogos,
das barbies e dos Playmobil, a re-
ciclaxe preséntase como unha das
actividades máis atractivas e sin-
xelas para que os cativos se entre-
teñan este Nadal, sen ter que saír
da casa e sen ter que gastar un
peso. Con catro envases que se
van tirar fanse múltiples xoguetes
porque calquera tapa é unha roda
dun camión, unhas oveiras os
ollos dunha xirafa e un anaco de
lata o temón dun veleiro.

Metendo a man dentro dun
peúgo vello, pegándolle uns ollos
de papel con cola e colocándolle
restos de la a xeito de perruca con
perrera, calquera rapaz pode fa-
cer en pouco máis dun cuarto de
hora unha marioneta de man.

Sen embargo, existe moi pou-
cos libros ao respecto da creación

de xoguetes con obxectos reutiliza-
dos e de refugallo. Para cubrir este
oco e co fin de educar os cativos
no respecto á natureza e na prácti-
ca das 3R (redución, reutilización e
reciclaxe), Víctor Manuel López
Román, Manuel Álvarez Alonso e
Mª Florencia Montes veñen de pu-
blicar en A Nosa Terra o libro Os
xoguetes do lixo, no que presentan
unha colección de máis de cen
brinquedos sinxelos realizados con
materiais que se pode atopar en

calquera contedor. Ademais de dar
unhas claves para que os cativos
podan facer cada xoguete na casa,
inclúen breves historias dalgún de-
les. Para a creación do libro, os au-
tores inspiráronse en xoguetes tra-
dicionais e nos que se poden ad-
quirir nas xoguetarías e foron gar-
dando materiais que lle suxerían
formas e xogos.

Instrumentos musicais, xira-
fas, osos, pelotas de malabares,
veleiros ou quebracabezas. Os

autores do libro aseguran que se
pode facer case de todo co refu-
gallo, “só compre ter o material e
un pouco de imaxinación”. 

“Seguramente os xoguetes
que se fan co refugallo teñen un-
ha vida máis reducida e se rom-
pen antes que unha barbie ou un
tambor de plástico, –indica Ma-
nuel Álvarez–, pero os que se re-
alizan con lixo teñen a vantaxe
de que non pasa nada aínda que
se rompan, porque xa non eran
xoguetes, senón unha botella de
plástico ou un calcetín vello.
Sempre se poden facer outros”,
comenta Manuel Álvarez Alonso.

“Os rapaces entre oito e de-
zaseis anos son os que menos
poder adquisitivo teñen pero os
que máis gasto producen, –sina-
la Manuel–, por iso cómpre dei-
xarlles claro que é moi importan-
te a reciclaxe e a reutilización”.

Instrumentos musicais

Ademais de monecos, coches,
animais e marionetas, un dos
apartados que máis chama a
atención é o referido aos instru-
mentos musicais de vento e de
percusión. Máis de quince trebe-
llos para facer música cos obxec-
tos máis insospeitados, dende la-
tas de legumes con globos a xei-
to de pelica até moldes de flan e
chaves vellas. Estas vacacións as
panxoliñas vanse poder tocar
cunhas maracas feitas con dous
iogures baleiros con arroz dento,
cun axóuxere con tapóns de bote-
llas ou cunha trompa de plástico.

Con todo, semella que este
Nadal o Papá Nöel co seu per-
manente nariz encarnado e os
Reis Magos cos camelos enzou-
fados van andar menos atarefa-
dos dunha casa para outra.♦
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‘Lóuzara
é literatura’

A.N.T.
Vostede preside a Aso-
ciación Cultural Ergueitos
de Sarria que acaba de pre-
sentar o novo libro do Pre-
mio Fiz Vergara Vilariño. 

Trátase de De crúa, de Es-
tevo Creus e en febreiro que-
remos facer un recital cos tres
gañadores até o de agora, Ma-
rica Campo, Xesús Pereiras e
Creus. O 31 decembro remata
o prazo para presentar orixi-
nais para a cuarta edición. 

Non só dan un premio
co nome do poeta senón
que fan o roteiro de Fiz
por Lóuzara. 

No que participan moitos
escritores tamén. Hai xente
que coñecía a obra de Fiz Ver-
gara pero non Lóuzara, que é
un espazo extraordinario moi-
to menos visitado que os An-
cares ou o Courel. Queremos
manter viva a memoria de Fiz
e cando facemos ese roteiro
visitamos a cova na que está o
muíño do que el escribiu e ta-
mén a súa familia que nos re-
ciben con moito agarimo. Par-
ticiparon nesta viaxe poetas
como Pilar Pallarés, Miguel-
Anxo Fernán Vello, Cesáreo
Sánchez Iglesias, Chus Pato,
Xabier Rodríguez Baixeras,
Manuel María, Miguel Mato,
Lois Diéguez... Son xente que
xa ía visitar alí a Fiz cando es-
taba enfermo, cando el non se
podía mover de Lóuzara. 

Contan non só coa cola-
boración dos escritores se-
nón tamén de artistas.

Ese é un dos nosos ob-
xectivos. Que interveñan
distintos creadores e se rela-
cionen. Os gañadores do pre-
mio Fiz Vergara reciben un-
ha peza dun artista e até ago-
ra xa participaron Caxiguei-
ro, Francisco Poi, Manuel
Caamaño e neste ano será
Álvaro de la Vega que, por
certo, tamén era amigo de
Fiz. No acto de entrega ta-
mén incorporamos a música. 

Que obxectivo ten esa
visita anual a Lóuzara?

Queremos que se con-
verta nun roteiro literario,
nun lugar mítico que a xente
visite. Para iso imos poñer
cada ano unha pedra de gra-
nito nun lugar determinado
na que se gravará un poema
de Fiz referido a ese espazo. 

Define esta viaxe a súa
asociación?

En Sarria hai máis de vin-
te asociacións e delas unhas
doce son culturais. Non sería
adecuado que todas repetira-
mos os mesmos actos. A nosa
idea non é ser localistas senón
traballar pola cultura para to-
do o país. A poesía tamén po-
de ser plataforma para lanzar
a Sarria ao mundo.♦

Do lixo a xoguete
MAR BARROS

O balde do lixo vén de cobrar vida en forma de xoguetes. Cun pouco de imaxi-
nación o refugallo convértese nunha marioneta de dragón, nunha boneca de pa-
lla, nun dominó ou nun bólido supersónico. O libro Os xoguetes do lixo (A Nosa
Terra) presenta máis de cen brinquedos para que as crianzas realicen este Nadal.

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS
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Coa chegada do Nadal, as princi-
pais compañías de videoxogos ul-
timan as súas novidades e xa se
poden atopar nas tendas do sec-
tor todos os títulos relacionados
co mundo do fútbol. Un dos gru-
pos de xogos máis puxantes nos
últimos anos é o de estratexia de-
portiva ou managers. A súa fama
medra a medida que o fútbol se
fai máis dominador da escena
mediática e a suposta necesidade
de constantes noticias obrigan á
cirurxía de todos os compoñentes
dunha competición, unha selec-
ción ou un club. Quizais no 1980,
moi pouca xente coñecía detalles
dos equipos da liga alemá –agás
os emigrantes– e case que nin-
guén podería dar a aliñación da
selección do Paraguay.

Hoxendía, en troques, o co-
ñecemento do afeccionado me-
dio aumentou e os telexornais
abren as súas seccións deporti-
vas anunciando a fichaxe de
Hristo Stoichkhov como novo
adestrador de dianteiros do
Barça ou elaborando teorías so-

bre os porqués da marcha atrás
na fichaxe de Gabriel Milito por
parte do Madrid. O xornalismo
deportivo ten moito de económi-
co e os clubes, máis que un
conxunto de once homes dis-
postos a gañaren un partido son
empresas que facturan moito
diñeiro e teñen intrincados sis-
temas de relacións laborais.

Para aproveitar esa deman-
da, o mercado dos videoxogos
ten, principalmente, dous simu-
ladores que compiten entre si
por conseguir o favor do públi-
co. Un deles xa é un clasico en
Galiza, o Championship Mana-
ger 03-04, de Sigames; o outro,
xa coñecido en Inglaterra e Ale-
maña, chega agora en español,
Total Club Manager 2004, de
EA Sports. Estas dúas apostas
son complementarias pero an-
tagónicas na súa formulación.

O Champions –nome común
entre os seus seguidores– busca
a esencia da simulación dun ma-
nager futbolístico. Xa temos falado
aquí de anteriores edicións, da

súa ausencia de gráficos, da súa
inmensa base de datos, da súa
tradicional lentitude. A pesar de ei-
vas como a necesidade de inves-
tir moitas horas (cun computador
de última xeración tamén) para re-
matar unha liga, o seu realismo é
tal que engancha aqueles que
adoran o fútbol. É curioso como
moitos dos futbolistas que dun ano
para outro destacan, están consi-
derados como estrelas xa no xo-
go. Nunha famosa páxina web
adicada ao xogo en Portugal,
www.cmportugal.com, un dos
convidados ao foro facía a seguin-
te afirmación. “O Benfica comprou
o Luisão dois anos antes do que
eu”. Non é estraño, o seu plantel
de olleiros en cada país estuda a
fondo cada liga e crea unha má-
quina de simulación de ligas, con
máis de vinte campionatos e se-
leccións coas que competir.

O Total Club Manager é máis
sofisticado e procura outras sen-
sacións. O control dos clubes é
meirande (venda de entradas,
negociación cos patrocinadores,

relacións cos seareiros, entrevis-
tas e roldas de prensa…) e o as-
pecto gráfico está moi coidado.
O motor de xogo é rápido e
aguanta varias ligas a un tempo.
Ademais, mediante o sistema
Football fussion, desde este xo-
go pódese acceder ao Fifa 2004
para xogar alí os partidos do no-
so equipo cada xornada. Para os
que medraron co mítico PCFút-
bol, este é un dignísimo sucesor.

Os maiores problemas que
ten refírense ao deseño do panel
de control e á base de datos.
Non ten o realismo do Cham-
pions e precísanse moitas horas
dentro do editor que trae o título
para deixar os equipos ao xeito
(con Gustavo López de extremo
esquerdo e non de dianteiro, por
exemplo). Ademais, a xestión
das tácticas e das aliñacións é
complicado e demasiado estrito
coas posicións dos futbolistas
(colocar a Luque de extremo, co-
mo fai Irureta, faille baixar a me-
dia case á metade), o que lle
resta veracidade.♦

O gran negocio do fútbol virtual (III)

Soños Eléctricos César Lorenzo

Comentarios dionisíacos            Irmandade dos Vinhos Galegos 

Quando vamos a umha taberna
ou restaurante e nos oferecem
‘vinho da casa’, há que botar-se
a tremar, e tomar umha dramá-
tica decisom: Por umha parte
nom ofender ao proprietario-ca-
mareiro, e por outra actuar em
defesa própria, contra os bebe-
dizos e misturas que tal classifi-
caçom engloba. 

O vinho sem etiqueta nom é
vinho, senom um líquido numha
garrafa sem garantia algumha
de nascimento, origem, comer-
cial ou sanitária. Por isso, ainda
que o taberneiro-restaurador
nos garanta e jure pola honra da
su nai, que foi estruchado com
as suas mans, pisado com os
seus pés ou criado nos peitos de
umha tia do seu avó, há que ser
galaicamente desconfiado e re-
jeitá-lo, pois a maior parte das
vezes acabamos arrepentidos ao
bebê-lo. Se nom tiver etiqueta,
nom podemos admiti-lo na nos-
sa mesa, como nom aceitaría-

mos um home espido na nossa
casa. 

Antigamente o vinho vendia-
se a granel, no bocoi, e temos
ainda a imagem do vinho da es-
picha, da bilha, como bom ou
tradicional, clássico; e os tradi-
cionalistas nostálgicos acredi-
tam que é melhor, mais barato
ou mais “natural”. Normalmen-
te, por desgraça, nom é verda-
de, e agora o vinho vende-se em
garrafas de vidro, bem vestido
com etiqueta, origems e identi-
dade, para que o catador-consu-
midor poda conhecer mais e
melhor o que bebe. 

Há ainda muita chafalhada de
vinho túrbio, servido por taber-
neiros que só pensam em ganhar
dinheiro, e bebidos por pánfilos
consumidores capazes de meter
no corpo qualquer cousa. Há
gente para todo, e mesmo para
jogar a ruleta rusa com a súa sa-
úde. E nom só som um atentado
contra a sanidade pública senom,

além de isso, um pecado de mal
gosto, pois temos visto gente co-
mendo ums maravilhosos maris-
cos e pratos caros, acompanha-
dos com um vinho perralheiro de
quatro cadelas. 

Mais o mundo avança e te-
mos que salientar os progressos
que se vam fazendo na hostela-
ria, por gente que se vai dando
conta da grande importância que
tem a parte metafísica da comi-
da: o vinho, pois pode supor o
50% da factura e outro tanto do
éxito e felicidade de umha agra-
dável comida, com rentabilidade
para o restaurador e felicidade
para o comensal, que logicamen-
te recuncará no mesmo lugar
mais vezes. 

O inteligente e professional
restaurador, cada vez mais tencio-
na entender de vinhos, e escolher
o que lhe vai melhor para a comi-
da do seu estabelecimento, com
umha relaçom qualidade/prezo.
Oferece um vinho de marca con-

hecida, como vinho da casa, fa-
zendo um contrato com a adega,
para o suministrar com umha
qualidade garantida todo o ano, e
se nom dá a expectativa, muda de
fornecedor ou adega. Esta é a lin-
ha a seguir, e nom só de cozinha,
mariscos, guisos e pratos vive um
resturante, senom da satisfaçom
do cliente e só um home fica
contente quando há umha total
harmonía entre os pratos, o vinho,
a cordialidade, o serviço e outras
muitissimas cousas que comple-
mentam a felicidade. 

A hostelaria foi definida com
exactitude como “umha hospita-
lidade que se paga”, e o vinho da
casa harmoniza, compagina, e
define perfeitamente “a casa”. Se
é mau o vinho, a casa tambén é
má e nom se debe vender, nem
oferecer um vinho que nom
beberia o mesmo restaurador ou
taberneiro, porque os clientes
nom som parvos e nom volta-
rám, que é o pior castigo.♦

Vinho da casa

A revolución
pasmada
LUÍSA VILLALTA

Aver se o que nos está a
acontecer á xente toda
que nos chamamos de

esquerda é, mutatis mutandis,
o que lle valeu o título non de
rei senón de pasmado a Felipe
IV de Habsburgo. Queixábase
nun número anterior deste
mesmo semanario Suso de To-
ro, relacionando o aniversario
do Nunca Máis coas eleccións
catalás, da nosa falta de “clase
dirixente” (sen excluír el a da
oposición) en comparanza co
agora republicano principado,
para darlle satisfacción á masa
cidadá manifestante, tan preci-
sada de bos xestores que a
atendesen. Mais digo eu, sen
ánimo de polémica, se non se-
ría mellor crear a tal fin unha
“cidadanía dirixente” para ter-
mos a seguridade de que, sexa
quen for quen á súa vez a diri-
xise, ía ter que mirar moito
como e con quen xogaba os
cartos, por seren, cartos e
dirección, patrimonio
colectivo dunha cidadanía
consciente de por quen e para
que se deixa dirixir. E é que
unha faceta tan sutil como
pouco confesábel do auto-odio
é precisamente o que ten de
aprendizaxe do poder. A xente
que nos chamamos de esquer-
da deberiamos manter
teimudamente limpa e brillan-
te a ara solis onde temos gra-
vada a nosa, creo que inalterá-
bel, idea de que o poder é algo
que vai de abaixo arriba e
lembrar tamén que, dado
como se ten producido o deco-
rrer da historia, saber isto im-
plica un constante esforzo
educativo para revolver ou re-
volucionar o conservadorismo
implícito nesa noción de “cla-
se dirixente”, co tamén sutil
conservadorismo da resentida
aspiración de pertencer a ela
que caracteriza a moita clase
‘se-dicente’ de esquerdas, aí si
que concordo. E, para
exemplo, o botón vigués. Isto
e outras derrotas, no que nos
afecta como esquerda, lembra
o apelativo do rei do que se
dicía que era pasmado porque,
grande intelectual, impulsor
das artes e das letras, parecía
incapaz de gobernar o seu, en
consecuencia, decadente
imperio. Tomemos nota, que
tamén nós de teoría imos
sobrados. Precisamente foi es-
te rei quen promoveu un novo
xénero músico-teatral para re-
presentar o día de Nadal no
Convento da Encarnación: un
tipo de vilancico nucleado en
torno ao máis gracioso dos
graciosos, para gargallada xe-
neralizada do público da Villa
y Corte, isto é, o vilancico so-
bre un tipo de inmigrante tan
abundante como humilde e es-
carnecido, o galego. E é ben
seguro que algún representan-
te da nosa “clase dirixente” da
época estaría alí rindo máis
que todos.♦



No ano 1936 vivía en Canabal,
concello de Sober, e non casara
aínda coa moza do mesmo lugar
que lle deu dúas fillas. Sei delas
que marcharon para Venezuela e
mesmo que unha alí permanece e
vive. Mais non quero lembrar a
súa familia senón falar de quen
foi Servando de Buíme. Quen foi
e que fixo logo de erguerse en ar-
mas o xeneral anano.

O Servando traballaba nas
minas de ferro do Freixo e nelas
un alemán exercía de xerente.
Coidaba que o mineral chegara a
Vigo para embarcalo con destino
ás fábricas de armamento nazis.

O alemán casara en Monfor-
te e alí vivía na rúa do doutor
Teijeiro. Tivo dúas fillas e mala
vida. A mesma que a do notario
Matalobos armando mortes e
torturas. Dispuñan os dous das
vidas e facendas dos marcados
para asasinar. 

Servando destacou como
axudante nas matanzas. Como a
da noite na que lle entregaron un
preso de madrugada para levalo
até a Ponte do Canabal nun auto
guiado polo tamén siniestro Ma-
noliño. Non a cruzaron. Servan-
do elexiu para a súa misión unha
canteira aberta á beira da ponte.

Esa mesma madrugada, ca-
miño de Ferreira de Pantón, Pon-
ciano, peón de albanel veciño de
Vilaescura, parroquia de More-
da, atopouse de fronte coa cana-
lla. Sabedor das andanzas do ale-
mán e máis do de Buíme, aga-

chouse tan morto de medo que
lle entraron gañas de facer corpo.

Ollou como Servando encano-
naba un home. Escoitou os seus

laios pedíndolle ao maltratador
que non o matase e tamén como o
home suplicaba que só lle cortara
un dedo ou unha man para se po-
der xustificar ante o alemán. Os
rogos non fixeron mella no de
Buíme e Servando desencerroulle
un tiro. Unha soa bala que rema-
tou coas pregarias e unha vida.

Ponciano, tremendo, sen facer
ruído marchou logo de mirar por
derradeira vez e con respeito ao
morto. Media hora máis tarde
chegou a Ferreira de Pantón aínda
pálido e contoulle aos seus com-
pañeiros de obra o acontecido. So-
lemnemente pediulles que calasen
o falado. O medo batía neles.

Nun enterro coincidín con
Ponciano. Era o ano 1950 e aín-
da non soportaba falar do crime
da canteira. Tiña tanto medo co-
mo o propio Servando daquela
comezaba a ter.

O matachín de Buíme toleaba
coas pantasmas. Viúvo e abando-
nado polas súas fillas, tampouco
tiña amparo algún dos veciños.
Camiñaba sen tento nin descanso
polas corredoiras de Canabal.

De Venezuela voltou a súa fi-
lla maior. Botou catro días entre
Canabal e Sober co tempo preci-
so para darlle enterro. Quen qui-
xo falar até falou mal dela. O sei-
ca foi que lle dera veneno dos ra-
tos para matalo. E como un por-
co morreu Servando o de Buíme.
En troques descansou de andar
co home da canteira tras a súa
mala sombra.♦
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A Galiza
de Torner 
FRANCISCO CARBALLO

Galiza é unha
terra ollada por
viaxeiros,

políticos, científicos, e
tamén por artistas.
Directores de cine están
a visitarnos para darlles
marco paixasístico aos
seus filmes. Entre os
artistas plásticos,
Gustavo Torner captou
nun mergullo  panteísta
a Galiza inesquecíbel.

G. Torner é
conquense, formado na
Escola de Montes,
deveu debuxante e
escultor. Inicia a súa
traxectoria con debuxos
de láminas de Botánica,
1947. Evoluíu
constantemente até
hoxe: da arte figurativa
ao abstracto, cunha
chiscadela ao
surrealismo. 

Henrique Rodríguez
Paniaga analiza en El
arte de Gustavo Torner,
2003, toda a produción
deste “artista intenso e
aristocrático,
insoportabelmente
radical”. Un creador
polifacético de quen
Paniaga seleciona 49
obras mestras, a nº l
dedicada a Galicia. 

Galicia, un óleo sobre
lenzo de 1957, que se
conserva no museo Patio
Herreriano de
Valladolid. “É un modelo
da variante estática.
Unha pequena extensión
de bosco espeso, visto
desde enriba, ou de
matos apretados, con
verdes profundos
recubertos doutros máis
claros, acedos, ou un
chan de monte húmido
e inextricábel” (Ib, v. I,
p. 66).

Toner ten así mesmo
óleos dedicados a
Castela, á Rioxa etc. En
todos introduce, á beira
da paisaxe, elementos
xeométricos. No de
Galiza, nada, só
natureza: unha
natureza zumosa,
provocativa.
Contrariamente á
visión de Torner, o
catedrático de
Xeografía da
Complutense, Manuel
de Terán, dicíanos:
Galiza é toda enteira
unha obra humana;
cada vieiro, cada
cómaro, unha  natureza
humanizada. Senllas
visións dignas de
reflexión.

Galiza é a Terra. O
po do que nacemos, ao
que voltamos, que nos
nutriu. Terra
transformada en leira,
veiga, monte ou mar.
Terra a amasar de novo,
nunha diferente artesa
para que siga a ser a nai
farturenta.♦

Dado que eu fundara as Juventu-
des Musicais de Vigo em 1972,
encomendaram-me uma obra pa-
ra comemorar os seus primeiros
vinte e cinco anos de existência.
Relacionei aqueles tempos de
combate cultural contra a ex-
cremência franquista com os que
depois vivi em Madrid, domi-
nados pela mafia musical, resu-
mindo-os numa obra que expri-
me esse espírito de etéreas
alianças para alcançar privilé-
gios inconfessáveis.

Cunhei o termo “Marcotráfi-
co” para uma secção da revista
Da Capo II (Madrid, 1990) don-
de analisávamos as corrupções
musicais, e começamos por To-
más Marco cuja peculiar admi-
nistração do erário público sem-
pre beneficiou o seu próprio opus
sobre todas as coisas. Como
mostra da catadura deste indiví-
duo direi-lhes que já em 1976,
quando era director de programas
musicais de RNE, defendeu-se
duma acusação de auto-pro-
moção publicada em médios mé-
dios madrilenos (Destino, Gace-
ta Ilustrada, Informaciones, Opi-
nión e Triunfo) pontualizando
que “não é certo que me auto-
programara 56 vezes no primeiro
semestre de 1976 em RNE senão,
tão só, 52 vezes”(!). Mas não du-
videm da sua eficiência pois em

cada novo cargo sempre supera
as suas próprias marcas.

O poder transversal da seita
que o sustenta controla todos os
mecanismos de governo sem im-
portar-lhe a ideologia, e o “Glo-
ria tibi, Marco” –Glória a ti,
Marco– foi crescendo proporcio-
nalmente ao seu poder, como um
“magnus benefactor” –grande
benfeitor– rodeado dos seus
“servum pecus” –rebanho ser-
vil–. O “mansuetus criticus”
–crítico amansado–, “parasitus
musicologus” –musicólogo para-
sito– e o “garrulus musicus”
–músico linguareiro– não duvi-
dam em se lucrar do “serva me,
servabo te” –serve-me e servir-
te-ei–. Em tanto que “in musica
corruptus imperat” –impera a co-
rrupção na música– todos ento-
nam sem rubor o “credo quia ab-
surdum” –creio ainda que seja
absurdo– para serem merece-
dores da sua graça.

Um conselho para os jovens:
“ab amico reconciliato cave”
–acautela-te do amigo reconci-
liado–. E remato a obra com uma
inscrição funerária: “B.A.E.Q.V.
(Bene aeternunque vale)” –pas-
sa-o bem e adeus para sempre–.
Em cada mudança política, des-
de o franquismo na Universidade
de Navarra até o PP passando
por UCD e PSOE, o marcotráfi-

co abrange sempre mais poder.
Em 1990 pronosticávamos que
Tomás Marco seria Director Ge-
ral do INAEM, e depois Ministro
de Cultura. O PP já cumpriu a
primeira.

Oppius dei, assim se titula a
minha obra, é para piano e ob-
viamente tive dificuldades para

encontrar um pianista que fizes-
se a estreia. Um disse-me que
não queria significar-se, outro
que precisava dos favores de
Marco. Pouco depois queixa-
vam-se-me de ter caído em des-
graça sem ração alguma. 

Se vendes a dignidade já não és
um artista, apenas um bonifrate.♦

O Bardo na Brétema                          Rudesindo Soutelo

Quadros duma mafia 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

Servando o de Buíme

Servando traballaba nas minas do Freixo.



O BarO Barcoco
■ ACTOS

PARQUE INFANTIL
Espazo con inchabeis co-
loristas e obradoiros, onde
as crianzas poderán gozar
do seu tempo de lecer o
venres 26 e sábado 27 de
16 a 20 h. no pavillón de
Calabagueiros. 

■ CINEMA

OPEN RANGE
Ista fita de Kevin Costner
poderá verse na Casa da
Cultura o venres 19, sábado
20 e luns 22 ás 22:30 h; e o
domingo 21 e o xoves 25 ás
17, 20 e 22:30 h. No mesmo
lugar iste xoves 18 ás 22:30
h. emitirase Sweet Sixteen,
do comprometido director
británico Ken Loach; para
rematar o ano coa proxec-
ción de Amar Peligrosa-
mente, de Martin Camp-
bell, o luns 29 e martes 30 ás
20 e 22:30 h. e o mércores
31 ás 19. No mesmo lugar os
máis pequenos disfrutarán
de Doraemon e o Imperio
Maia o luns 29, martes 30 e
mércores 31 ás 16 e 18 h.

■ EXPOSICIÓNS

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

JESUSO
As últimas creacións deste
artista trivés, que talla en
madeira escenas constum-
bristas, paisaxes e figuras,
poderán ollarse na Casa da
Cultura até o 19 de decem-
bro. Desde o luns 22 neste
centro cultural disfrutare-
mos da obra de cinco artis-
tas arxentinos. Margarita
M. Chao Raynal, Alicia
Rosafioriti Oliveira, Car-
los Ghio Sala, Víctor
Gustavo Madueño e Ma-
ría Luz Rodríguez, que
chegan á Galiza da man da
escultora e pintora Mª luz
Rodríguez, coma embaixa-
da cultural e solidária, nun
momento no que a actuali-

dade do país austral se es-
cribe coa palabra crise, pa-
ra que vexamos a outra re-
alidade, a da creatividade
do seu cinema, literatura e
arte.

■ MÚSICA

FESTIVAL DE NATAL
Os coros escolares da vila
participarán, o venres 19
ás 19 h. na Casa da Cultu-
ra, nun concerto, organi-
zado polo Servizo de Nor-
malización Lingüística do
concello, de panxoliñas
propias ou do cancioneiro
tradicional.

■ TEATRO

A COMEDIA
DO GURGULLO
O Centro Dramático Ga-
lego produce a adaptación
ao galego de Celso Parada
da obra do autor latino
Plauto. Ademais das peri-
pecias da parásita Gurgullo
e as demais personaxes do
retábulo plautino, tamén
poderemos disfrutar do cir-
co, cabaré, music-hall, ai
como da tradición da co-
media moderna, cunha pro-
posta estética “naif”. O sá-
bado 27 ás 22:30 h. e o do-
mingo 28 ás 20 h. na Casa
da Cultura.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

ARQUIVO
JOSÉ Mª MASSÓ
Fotografías históricas que
se poden ollar, até marzo,
no Museo Massó.

ChantadaChantada
■ ACTOS

CRÓNICA DE OFIUSA
Presentación diste libro, do
escritor e profesor Fran-
cisco Vázquez Fernán-
dez, o venres 26 ás 20:30
h. no Circulo Recreativo
Cultural. No mesmo acto
actuará a histórica Coral
Polifónica da vila.

■ EXPOSICIÓNS

MARGARITA
CASAS GARRIDO
Podemos contemplar as sú-
as pinturas na Casa de Cul-
tura até o martes 30.

■ MÚSICA

O CARBALLO VELLO
O martes 30 ás 21 h tocará
esta rondalla no Círculo
Recreativo Cultural.

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 do Centro Galego das
Artes da Imaxe coa proxec-
ción de A fortaleza escon-
dida (1958) iste xoves 18 ás
20:30 h. Dentro do ciclo
adicado a Olivier Assayas,
o venres 19 ás 20 h, presén-
tase a fita Les Destinées
Sentimentales (2000); e o
sábado 20 ás 18 h. Paris
s´eveille (1991). A serie
adicada ao Novo documen-
tal Americano terá como
expoñentes as fitas Daugh-
ter from Danang (2002),
de Gail Dolgin e Vicente
Franco, o sábado 20 ás 18
h; Stevie (2002), de Steve
James, o luns 22 ás 20:30
h; e Chain Camera (2001),
de Kirby Dick, o martes 23
ás 20:30 h. Máis informa-
ción en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

JORGE OTEIZA
Algunhas pezas do recente-
mente finado escultor bas-

co estarán no MACUF até o
18 de xaneiro.

ALICIA GRAU
Esta artista exhibe o seu
traballo, até final de decem-
bro, na galería Coarte.

ARTE PARA O NATAL
Baixo este título a galería
Arte e Imagen preséntanos
diferentes obras de un am-
plo número de artistas. Até
o 5 xaneiro.

PINTORES NOVEIS
Poderemos disfrutar desta
novidosa mostra na galería
Trebellar Arte até o mérco-
res 31.

DA MAN
As obras de Eva Vérez es-
tarán, até o 2 de xaneiro,
na biblioteca pública Gon-
zález Garcés.

NATUREZAS
Mostra das fotografías de
Manolo Graña, que pode-
mos ollar na agrupación
cultural Alexandre Bóveda
até final de ano.

GALICIA
CAMIÑO CELESTE
Até o 29 de febreiro, pode-
remos gozar coas fotogra-
fías aereas de Xurxo Lo-
bato na sala da Fundación
Caixa Galicia.

XAIME CABANAS
2003 é a mostra de pintu-
ras deste artista que se po-
den visitar na galería Ana
Vilaseco.

Mª LUISA
DE ORLEANS
Unha raíña efémera comple-
ta o título desta exposición
que, até xaneiro, vai estar no
Museo de Belas Artes. Escol-
ma de pinturas, debuxos,
gravados, esculturas, obxec-
tos e libros ilustrados que,
partindo desta personaxe, en-
sina o papel que a historia re-
servou ás princesas europeas
na política internacional,
alianzas dinásticas, relación
entre arte e ideoloxía durante
o Absolutismo e o conse-
guinte uso das decoracións.

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

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

MOTORES
O histórico grupo heavy
presenta, co seu potente di-
recto, Mas vivo... mas al-
to... mas fuerte, na sala
Mardigrass o venres 26 ás
22:30 h. No mesmo lugar o
sábado 27 ás 22:30 h. toca-
rá o grupo de rock leonés
Holy Sheep.

■ TEATRO

5GAYS.COM
DESPEDIDA DE SOLTERO
Con E.Laguna, E.Simón e

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

Logo de percorreren todo o Es-
tado coa súa música, o grupo
lucense Islabikini presentan a
súa xira na Galiza. O mércores
17, actuaron en Lugo. O xoves
farano na Casa do Patín, de

Santiago; o venres, na sala
Nashville, de Vigo e o sábado,
20, na Mardigras, da Coruña.
Para os afeccionados, será bo
comprobar o directo do seu ál-
bum ‘Things I wanted’.♦

Islabikini, xira interiorIslabikini, xira interior
O O TTrinquerinque

O dúo madrileño, Guille Mosta-
za e Santi Capote, debedor do
mellor techno pop da década dos
80, presenta o seu segundo longa
duración, Ni lo sé, ni me importa,

producido por Subterfuge. Ac-
tuarán ás 00 h. do venres 19  no
Playa Club da CORUÑA; e o sá-
bado 20 ás 00:30 h. no Iguana
Club de VIGO.♦
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☞ TIME LINE. Uns ar-
queólogos escavan nun

castelo francés do século XIV
e descobren cómo viaxar no
tempo a esa época. Cando o
fan, atoparanse no medio da
Guerra dos Cen Anos.

☞ GOOD BYE LENIN.
Días antes da caída do

Muro de Berlín unha muller,
de profundas conviccións co-
munistas, entra en coma e, me-
ses despois, ao espertar a súa
familia ten que manter a fic-
ción de que nada cambiou para
evitar sobresaltala.

☞ 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

entrega as máquinas ameazan
seriamente Sión e están a pi-

ques de entrar, de modo que
deben organizar a defensa
mentres Neo vai á cidade das
máquinas a negociar a paz.

☞ DOGVILLE. Grace
(Nicole Kidman) chega a

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

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

bía sete reinos que se facían a
guerra, chega ao pazo real dun
deles un home coas espadas
dos tres perores asasinos do 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 pro-

fesor é despedido por un co-
mentario considerado racista.
Nese momento falece a súa do-
na e coñece a unha muller con
moitos problemas á que lle irá
revelando a historia da súa es-
cura 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 corenta un xornalista do
New Yorker escribe sobre a vi-
da dun vagamundo intelixente
que está a redactar unha histo-
ria oral do mundo. Baseada en
dous relatos de Joseph Mit-
chell. 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.♦

CarCarteleirateleira

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., este xoves
18 na Casa do Patín de SANTIAGO; o
venres 19 na sala Nashville de VIGO; e o
sábado 20 no Mardigrass da CORUÑA.♦

IslabikiniIslabikini

A comedia
do Gurgullo

será
representada

polo CDG o
27 e o 28

no BARCO.

Holy Sheep,
grupo
rockeiro
leonés,
tocará o
sábado 27
no
Mardrigrass
da CORUÑA.
O día
anterior
faráo
o grupo
heavy
Motores.
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J. Lago estará o venres 19
no Pazo da Ópera ás 20 e
22:30 h.

NI SOMBRA
DE LO QUE FUIMOS
Escenografía de E.Calonge
presentada pola compañía
La Zaranda iste xoves 18
e venres 19 ás 20:30 h. no
teatro Rosalía de Castro.

AMADÍS DE ALGURES
Nun país afastado un neno é
depositado no mar dentro
dun cofre, de onde é recolli-
do por un cabaleiro, que o
coidará xunto coa súa dona.
A súa máxima aspiración é
converterse en cabaleiro,
cousa que conseguirá pese
aos atrancos, chegando a
salvar o reino dos numero-
sos inimigos que o acosa-
ban. Artello -Teatro Alla
Scala 1:5, representaráa, co-
mo final de xira, o venres 26
no Fórum Metropolitano.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

MARÍA MANUELA
Até o 10 de xaneiro pode-
remos ollar, na galería
Sargadelos, a súa mostra
de pintura.

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.

LugoLugo
■ ACTOS

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

■ EXPOSICIÓNS

ÁFRICA
TRADICIÓN SAGRADA
Da man da colección Cartu-
ger, unha das máis impor-
tantes do mundo en arte afri-
cana, preséntanse 90 pezas,
de espectacular beleza, coas
que é posíbel realizar unha
viaxe tan apaixonante como
máxica por África a través
das súas principais etnias:
Dogón, Kuba ou Mossi, en-
tre outras. Trátase de fantás-
ticos traballos que nos per-
miten adentrarnos na súa
cultura, tradicións, mitos e
forma de vida. As obras es-
tán clasificadas por aparta-
dos: maternidades, másca-
ras, arte cortesá, mobiliario,
culto aos antepasados e feti-
ches. No Museo Provincial.

GALIZA VISTA
CON OLLOS DE MOZO
Conxunto de fotografías
que poderemos ver no Mu-

seo Provincial até o 10 de
xaneiro.

XERRAS DO ULLA
Pódese contemplar até o 7
de xaneiro no Centro de Ar-
tesanía e Deseño.

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

■ MÚSICA

SINFÓNICA DE GALIZA
A orquesta de cámara toca
o martes 23 ás 20:30 h. no
Círculo das Artes.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA
Navegante galego ao ser-
vizo de Portugal, descubri-
dor de varias illas atlánti-
cas, figura pouco recoñe-
cida no país luso e ignora-
da na Galiza, que está a ser
reivindicada polo investi-
gador Santiago Prol. A
mostra, sobre a súa vida,
poderase ollar na Bibliote-
ca Municipal Francisco
Carballo, de luns a venres
de 16 a 20 h. As mañás re-
sérvanse para grupos que
poden solicitar cita no telf.
988 463 001.

MeañoMeaño
■ MÚSICA

MARDRAGO
O grupo folc estradense dá
un concerto este venres 19
ás 23:27 na taberna d`A
Cancela en Xil.

NaviaNavia
de Suarnade Suarna
■ EXPOSICIÓNS

A TERRA E OS HOMES
DE WALTER EBELING
Mostra fotográfica no Sa-
lón de Plenos municipal.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

DEZ ANOS
Mostra da obra pictórica
de José Daniel Fernán-
dez Díaz até o 7 de xanei-
ro no Ateneo.

NELSON VILLALOBO
Presenta Laberintos Urba-
nos, debuxos e pinturas, na
galería Visol até o 3 de xa-
neiro.

BUCIÑOS
As súas esculturas estarán
na aula de cultura Caixano-
va até o 17 de xaneiro.

■ TEATRO

LA MANO
DEL EMIGRANTE
Representación de Tantak-
ka Teatroa iste xoves 18 e
venres 19 ás 20:30 h. no te-
atro Principal.

PontearPonteareaseas
■ ACTOS

III FEIRA
DE ARTESANÍA
Con obradoiros de cantei-
ría, coiro, madeira, cerá-
mica e metal, organizada
pola asociación Alternati-
va Cultural na rúa Real 37
o luns 22 e martes 23. O
martes 23, a partir das
9:30, animación social e
educativa a cargo de Peter
Punk.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

BIBIANO
OSORIO TAFALL
O alcalde pontevedrés na II
República é obxeto dunha ho-
menaxe no Pazo de Mugarte-
gui. Nesta mostra poderemos
ollar a documentación sobre o
seus estudos da pataca e o mi-
llo, á par de Cruz Gallastegui
na Misión Biolóxica, ou sobre
a produción pesqueira nas rí-
as, xunto coa documentación
política, álbumes persoais, sa-
ga familiar, etc.

ULLA BLANCA LIMA
Mostra de pintura no Casi-
no Mercantil.

PROGRESIÓNS
O traballo da fotógrafa
Cristina Rodríguez estará
na sala Teucro até o 8 de
xaneiro.

MIGUEL IGLESIAS
Fotografias sobre New
York até o luns 29 na gale-
ria Sargadelos.

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 correspondentes
a Urbano lugrís. Até o 24 de
xaneiro, poderemos ollar 25
cadros nos que “a auga e so-
ño celebran unha alianza ori-
xinaria na que a pintura se-
mella brotar dunha fonte de
ensoñación oceánica”, en
palabras de Antón Patiño.

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

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

GRABARKA...
El monte de las seis mil cru-
ces. Pódense ver as fotogra-
fías de Cristina García Ro-
dero, até finais de decem-
bro, no Museo Etnográfico.
No mesmo lugar  desenvól-
vese a mostra fotográfica El
camino de kumano. La na-
turaleza divinizada.

RibadeoRibadeo
■ ACTOS

LUDOTECA DO NATAL
Até final de mes, as crian-

zas poderán gozar na Torre
dos Moreno de 11 h. a 14 h.
e de 16:30 h. a 20 h.

■ CINEMA

SEMANA INFANTIL E
XUVENIL
Para os máis novos proxec-
taranse diferentes películas
o venres 26, luns 29, martes
30 e mércores 31 ás 11:30 h
no Auditório Municipal.

■ MÚSICA

CICLO DE PIANO
Prosegue iste ciclo na igrexa
da Virxe de Vilaselán co con-
certo de Humberto Qua-
gliata, o domingo 21 ás 9 da
noite. Leopoldo Erice toca-
rá o domingo 28 á mesma
hora na igrexa de Sta María
do Campo de Ribadeo.

AQUÍ COMO EN VIENA
Concerto da Banda Sinfó-
nica Municipal da vila o
venres 26 ás 9 da noite no
Auditorio Municipal.

IX FESTIVAL
DE PANXOLIÑAS
Recital da Coral Lembran-
za da Terra de Valdoviño;
o Coro Mixto San Pedro
de Cudillero; e a Coral Po-
lifónica da vila, que se vai
celebrar o sábado 27 ás 21
h. no Auditorio Municipal.

SamosSamos
■ EXPOSICIÓNS

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

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

CHEMA MADOZ
O recente Premio Nacional
de Fotografía, inventor,
transgresor, produtor de sig-
nos arrebatadores, estabele-
ceu no seu traballo todo un
rastreo dos procesos de re-
presentación a partir dunha
particular exploración de

toda a gama da arbitrarieda-
de nunha posíbel iconogra-
fía do obxeto cotián. O ma-
drileño exporá a súa obra
máis recente, na galería
Trinta, a partir deste venres
19 e até o 20 de xaneiro.

SILVEIRO RIVAS
A verticalidade das árbores
é o título baixo o que acolle
as súas esculturas na galería
Sargadelos.

CONSTRUCIÓN
DESTRUCIÓN
As obras de Ana de Matos
poden ollarse na galería C5
até o 23 de xaneiro.

LIBRO DE ARTISTA
Colectiva de arte contem-
poránea na Fundación
Granell.

VIK MUNIZ
Despois dos actos de con-
memoración do seu X ani-
versario, o CGAC continúa
a actividade cunha mostra
fotográfica deste artista a
partir diste xoves 18. A par-
tir diste día, tamén, podere-
mos admirar os debuxos de
Marcel van Eeden que, con
rotulador e lapis “negro”,
reproduce coidadosamente
imaxes e fotos extraidas de
vellos libros e revistas de
época de entre os anos 20 e
65, mediante un proceso que
é definido polo posmoder-
nismo como“apropiación”.

CÀNTIC DEL SOL
Poderemos admirar esta
mostra de obras de Joán
Miró até o 31 de xaneiro
na sede da Fundación Cai-
xa Galicia

XOSÉ L. DE DIOS
Ten unha mostra da súa
pintura na galería José Lo-
renzo, onde poderemos co-
ñecela até o 11 de xaneiro.
En verbas de Miguel A. Cu-
ña, “istes lenzos son a olla-
da dun pícaro que rompía a
zapatazos a lámina de auga
das pucharcas e degoiraba
por subir polas toscas esca-
das 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
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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

Pois sí, os Bolechas van de viaxe a
Amaía e alí correrán unha nova
aventura. A presentación do libro
A vaca da Amaía farase o 23 de
decembro ás 12 h. na Casa da Cul-

tura de BRIÓN; ás 15:30 na Biblio-
teca Pública do Centro Sociocul-
tural de BERTAMIRÁNS; e ás 19 na
Biblioteca Pública da Roxoeira no
MILLADOIRO.♦

Os Bolechas e a vaca da Os Bolechas e a vaca da AmaíaAmaía

Estrea do divertimento musical O
Antroido dos Animais, de C. Sainte
Saëns, coa Real Filharmonía de
Galicia e o dúo Pérez Molina, nos
pianos, dirixidos por Antoni Ros
Marbá, e os Monicreques de Ku-

kas, con Gena Baamonde, Javier
M. Oro, Isabel Rey e Macelino de
Santiago (Kukas), o venres 19 ás 21
h. no Pazo de Congresos de PONTE-
VEDRA, e o sábado 20 ás 18 no Au-
ditorio de Galicia de SANTIAGO.♦

O O AntrAntroido dos oido dos AnimaisAnimais

O Pazo de
Mugartegui

de
PONTEVEDRA

alberga
unha mostra

sobre
Osorio
Taffall,

alcalde da
vila entre o
31 e o 34.

A galería
Trinta de
SANTIAGO
mostra as
últimas
fotografías
de Chema
Madoz.

As obras
de Ana
de Matos
podémolas
ollar na
galería C5
compostelá.
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na sala de exposicións do
hotel Porta do Camiño até
o 18 de xaneiro.

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.

FOTOGRAFÍA NA
GALIZA NO S. XIX
Pódese admirar esta mostra
no Pazo de Fonseca e na
Igrexa da Universidade até
o o 11 de xaneiro.

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.

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

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

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
funcionamento cunha ex-
posición de parte dos seus
fondos. A través dela que-
ren dar a coñecer algunhas
das obras que tanto Granell
como a súa muller, Ampa-
ro, foron doando para que
a fundación se manteña co-
mo un grande escaparate
da arte surrealista. No Pa-
zo de Bendaña, até finais
de ano.

■ MÚSICA

SON DE 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. 

LOS HORIZONTES
Iste xoves 18 ás 23 h. no es-
cenario da sala Capitol toca
esta banda de músicos ex-
perimentados e ben coñeci-
dosl, para presentar o seu
disco debut de rock acústi-
co. No mesmo lugar o ven-
res 26 estará La Kinky Be-
at, de recente criación con
músicos procedentes de
grupos como Radio Bemba.
Rocksteady, reggae, hip
hop e batucada nun espec-
táculo caracterizado pola
festa a partir das 23 h.

■ TEATRO

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

HAMLET
A famosa obra de Shakes-
peare será representada po-

la Áula de Teatro da USC
iste xoves 18 ás 21 h. no te-
atro Principal.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

PINTURAS
A obra de Justo Ilhuicami-
na estará na Área Panorámi-
ca até o 7 de xaneiro, xunto
coa mostra de Maribel Gu-
tiérrez e Paz Rodríguez, ti-
tulada Dúas Espátulas.

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

■ MÚSICA

CONCERTO
DE FIN DE ANO
Iste tradicional acto contará
coa presenza da Banda de
Música Popular e a Coral
Polifónica da  SL Cate-
dral, por primeira vez no
teatro da Área Panorámica
o venres 26 ás 21 h.

■ TEATRO

AS CINCENTAS
DESCLOWNTROLADAS
Dous son Compañia repre-
senta o conto clásico da cin-
centa baixo o ponto de vista
dos clowns contemporáneo,
para todos os públicos, iste
venres 19 ás 21 h. no teatro
da Área Panorámica.

VVigoigo
■ ACTOS

OS DEBATES
DO CAFÉ VOLTAIRE
O Catedrático de Teoría da
Literatura da USC, Darío
Villanueva, e máis o editor
e director de edicións Xe-
rais, Manuel Bragado, se-
rán os introdutores do deba-
te De Gutenberg a internet:
O libro e a literatura na era
dixital, que se celebrará iste
xoves 18 ás 19:30 h. na se-
de da Fundación Carlos
Casares (Elduayen 36, 2º).

UN GOBERNO
REPUBLICANO
PARA GALIZA
O venres 19 a partir das
20:30 na libraría Mendinho
(Avda. de Castelao 7) reali-
zarase unha charla-colo-
quio sobre “Un sistema de
governo republicano para
Galiza”, que será presenta-
do por Anxo Angueira e
na que participarán Xosé
M. García Crego e Xosé
Luís Méndez Ferrín. Or-
ganiza a FPG.

ARTE CON SENTIDO
Programa do MARCO para
achegar da institución á so-
ciedade. Iste xoves 18 e os
venres 19 e 26 ás 17 h. ha-
berá obradoiros plásticos
para crianzas de 3 a 8 anos.
Os domingos 21 e 28 ás 12
h., as crianzas de máis de 2
anos que vaian acompaña-
das poderán participar no
espectáculo Obradoiro dos

sentidos: O gusto e o olfa-
to, O xenio do museo e
Bailando cos sentidos res-
pectivamente.

■ CINEMA

FANTASÍA E
CIENCIA-FICCIÓN
O Colectivo Nemo proxecta
unha serie de adaptacións
de banda deseñada que co-
meza coa fita Superman
(1978), dirixida por Ri-
chard Donner, iste xoves
18 as 21:30 h. no Café Uf.

CICLO ADOLESCENTES
Cine e vídeo para/sobre
mozas e mozos. Iste xoves
18 proxectarase  Atlanta
(1996) e Nest of Tens
(2000,) de Miranda July;
tamén o traballo de Laura
Parnes, Holywood Infer-
no, Episode One (2002). O
sábado 20, cunha duración
de 94´, proxectarase Lick
the Star (1998), de Sofía
Coppola; Air All I need
(1998), de Mike Mills; Ar-
chitecture of Reassurance
(1999); e Paperboys
(2000). O domingo 21 pro-
xectan Stoked, The Rise
and Fall of Gator (2003),
de Helen Sickler. O venres
26: Plaid “Itsu” (2002), de
Mc Fetridge; Detached
Building (2001), de T.
Hubbard e A. Birckler;
Dulces Conficencias
(2002), de Cova Macías; e
Hans und Grete (2002), de
Sue de Been. E o sábado 27
repítese o programa do sá-
bado 18. E o domingo 28: o
traballo Lovely Rita (2001),

de Jessica Hausner. Todas
as sesións ás 20 h no MAR-
CO. Máis información en
www.marcovigo.com. 

■ EXPOSICIÓNS

PÉREZ PORTO
O ceramista mostra o seu
traballo, até o 12 de xanei-
ro, na galería Sargadelos.

A TRAVÉS DA FIESTRA
Mostra fotográfica do
alumnado do Centro de En-
sino Permanente de Adul-
tos (Marqués de Valterra 8)
que poderemos ollar, no
propio centro, de 17 a 21 h.
até finais de xaneiro.

IAGO RIERA
O pintor e deseñador gráfico
presenta os seus collages no
café Uf até o 15 de xaneiro.

PLÁSTICA GALEGA
Mostra colectiva con obras
de Guillermo A. Monroy,
Moncho Borrajo, Luís Ca-
runcho, A. Cifuentes, M.
Coia, R. Conde, Freijeiro,
García Rivas, Antón Go-
yanes, X. Magalhaes, San-
tigo Montes, P. Solveira ou
Mingos Teixeira, na galería
Chroma até o 10 de xaneiro.

BERTA CACCAMO
As pinturas da coñecida ar-
tista exhíbense na galería
VGO até o 12 de xaneiro.

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
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.

OLLADAS OCEÁNICAS
Máis de 40 artistas na-
cionais e internacionais par-
ticipan nesta mostra que ten
o mar como fío condutor.
Antón Patiño, Isaac Pérez,
Mª Ruido, Montse Rego,

CLAVE SÓNICA.
XORNADAS DE INTERCAMBIO
ENTRE MÚSICA E POESÍA
Organizadas pola Asociación de Es-
critores en Lingua Galega, en colabo-
ración con AMELGA, celebraranse
iste venres 19 e sábado 20 de decem-
bro no Auditorio de Galicia de SAN-
TIAGO. Artéllanse arredor de tres
obradoiros nos que traballarán, man a
man, músicos e poetas do panorama
galego máis actual. Os obradoiros es-
tán comcebidos como experimentais,
onde fusionar ambas linguaxes desde
diferentes estilos, instrumentación e
rexistros, pero sempre orientados á
actualidade da música e literatura, e
operarán en tempo repartido, desde as
16 h. do venres. Tamén se celebrarán,
coma contrapunto, e de maneira su-
multánea, dúas mesas redondas (o
venres ás 19 h. e o sábado ás 20) nas
que participarán músicos, escritores,
letristas e editores, que tentarán ac-
tualizar o discurso teórico ao respecto
mediante o diálogo, enfrontando as
necesidades de letristas musicais e es-
critores, definíndoas por contraste, e,
en todo caso, incentivando o coñece-
mento e a interacción de ambos colec-
tivos. As xornadas rematarán cun Fes-
tival-Concerto ás 22 h. do sábado no
teatro Principal, onde os tres obradoi-
ros mostrarán os resultados prácticos

do encontro. Para calquera dúbida ou
consulta poden chamar aos telf. 981
133 233 ou 677 078 484.

VER E OLLAR O CINE
A Casa da Xuventude de TUI organiza
iste curso sobre a aprendizaxe da posta
en escena, na concepción máis ampla,
no que se refire ao proceso de criación
dunha película. O curso, que se reali-
zará o 29 e 30 de decembro e o 2 e 3 de
xaneiro, ten un carácter eminentemen-
te práctico e está dirixido ás persoas
interesadas non mundo da imaxe e, es-
pecialmente, a aquelas que desexan
encamiñarse cara ás actividades da in-
tepretacion, dirección ou crítica cine-
matográficas, e a cantos entenden, ou
queren entender, a relación co cine
máis aló do divertimento. De marcado
carácter intensivo, nel aborandaranse
as cuestións relativas ao proceso co-
municativo e, máis en concreto, os ma-
teriais do proceso de construción, co-
ma son o guión, tema, argumento e
diálogos, importancia dos escenarios,
relación dos actores coa cámara, fun-
ción dramática da luz... Miguel Caste-
lo, licenciado en Ciencias da Informa-
ción e produtor e director cinematográ-
fico, será o encargado de impartir as
materias. Máis información e inscri-
cións no telf. 986 600 568 ou na propia
Casa da Xuventude.

III PREMIO DE TRADUCIÓN
PLÁCIDO CASTRO
Participarán todos os tradutores que te-
ñan publicada na Biblioteca Virtual
www.bivir.com algunha obra de litera-
tura universal en galego. Concursarán
as obras incluídas en www.bivir.com
antes 31 de Decembro de 2003, e as fi-
nalistas da anterior edición. A entrega
do premio celebrarase o 24 de xaneiro
de 2004, no municipio de Corcubión,
na véspera do natalicio de Plácido Cas-
tro. Para máis información dirixirse á
Fundación Plácido Castro ( Avda. Jo-
selín 7, 4º B - 36300, BAIONA) ou no
teléfone/fax  986 357 238.

PREMIO RISCO DE LITERATURA
FANTÁSTICA
O termo “literatura fantástica” úsase
nesta convocatoria sen restricións,
nun senso lato, non axustado a nin-
gunha definición en particular. Pode-
rá concorrer calquera persoa que pre-
sente escritos inéditos da súa autoría
redactados en lingua galega de acor-
do coa normativa oficial vixente e
cunha extensión mínima equivalente
á obra “A verídica historia do neno de
dúas cabezas de Promonta” (aproxi-
madamente 30.000 palabras, sobre
150 folios). Os orixinais presentaran-
se, por sextuplicado, en soporte de
papel en tamaño Din-A4 mecanogra-

fados por unha soa cara e a duplo es-
pacio. Con cada orixinal, presentado
baixo lema, adxuntarase, en sobre fe-
cho, o nome completo, enderezo e te-
léfono da persoa que concorre ao pre-
mio, así como o título definitivo da
obra. O fallo realizarase arredor do 7
de febreiro. O Concello  resérvase o
dereito de publicación sen límite de
edicións, exemplares nin linguas. Os
traballos enviaranse ao rexistro muni-
cipal do Concello de OURENSE antes
do 5 de xaneiro.

CONCURSO MUNICIPAL DE
BELÉNS
O Concello de PONTEVEDRA convoca
este certame no que poderán partici-
par todas as institucións, sociedades e
persoas residentes no municipio que o
comunicaren por calquera medio ao
departamento municipal de Cultura
antes do luns 29. Haberá varias cate-
gorías de beléns: feitos con figuras e
elementos decorativos que sexan obra
artesá, de autor ou autores; os presen-
tados por asociacións ou colectivos;
os de concepción tradicional presen-
tados por entidades, asociacións e co-
lectivos; e os presentados por persoas
físicas. Os premios serán de 180 euros
e metopa para o belén gañador en ca-
da categoría e de 120 euros e metopa
para o segundo.♦
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O coñecido
grupo de

panderetei-
ras Leilía
tocará o

sábado 20
no teatro
Galán de

SANTIAGO.

O ceramista
Pérez Porto
mostra a
súa obra na
galería
Sargadelos
de VIGO.
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Longina, Francisco Leiro,
Carlos Rial, Coca Rivas,
entre outros, harmonizarán
diferentes discursos sobre o
mar. A heteroxeneidade dos
artistas permítenos ollar a
variedade da criatividade
dos últimos 20 anos, empre-
gando todo tipo de soportes.
Até o 18 de xaneiro no Mu-
seo 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.

MARISA MAICAS
Pegadas da natureza é unha
mostra de caixas coas que a
autora quere facer unha ho-
menaxe á natureza. Até iste
venres 19 na sala de exposi-
cións da Alianza Francesa,
R. da Arxentina 22, 1º.

OUTRAS ALTERNATIVAS
Novas experiencias visuais
en Portugal, no MARCO
até o 25 de xaneiro. Mostra
colectiva cun fío condutor
xeográfico: é a primeira
dunha nova promoción de
vinte creadores portugue-
ses, 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: fotogra-
fía, escultura, videoproxec-
ción, instalacións, debuxos,
murais e intervencións que,
nalgúns casos, exceden os
límites do espazo e abarcan
até o vestíbulo do museo ou
que, noutros casos, son
obras especialmente crea-
das para esta mostra. Máis
información en www.mar-
covigo.com. 

PATRIMONIO ACTUAL
O Centro de Artesanía Tra-
dicional comezou a progra-
mación do outono coa ex-
posición que percorrerá as
entidades sociais e cultu-
rais. Paneis ilustrados e pe-
zas realizadas por artesáns
que recollen oficios tradi-
cionais. Como complemen-
to conta cun artesán que fa-
rá unha demostración dal-
gún dos oficios. Podémola
ollar no Centro Cívico de
Teis até iste venres 19, e na
A.V. de Valadares, do luns
22 até o 5 de xaneiro.

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 perma-
nente distintos aspectos
deste tema, pode verse un-
ha exposición temporal so-
bre os medios de comuni-
cación (até o 5 de xaneiro
de 2004).

■ MÚSICA

BERRI TXARRAK
Veñen de xirar por Europa
para presentar Libre, cuarto
e último traballo. Banda
punta, referencia do futuro
máis inmediato, que brinca
con unha suavidade pasmo-
sa do hard-core ao metal, do
punk ao emo... Libre son 38
minutos con 11 temas que
permiten respirar potencia,
conciencia crítica, algo de
poesía e melodias que se sa-
en da media, vanguarda e
inquedanza rock, se cadra,
máis harh-core, máis punk
que os anteriores traballos.
Estarán este venres 19 no
Iguana a partir das 00:30
con entrada a 6 euros.

ORQUESTA SINFÓNICA
DE GALICIA
No teatro-sala de concertos
do C.C. Caixanova, o ven-
res 19 ás 20:30 h, dirixida
por Víctor Pablo Pérez e
con Vadim Repin ao violín. 

ARE-MORE
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.

GAITEIROS DE XISTRA
Estarán presentando o seu
último traballo Tres Nun
no C.C. Caixanova o do-
mingo 21 ás 19:30 h.

SESIÓN FOLK
Pezas tradicionais galegas,
irlandesas e do leste euro-
peu, o venres 19 ás 22 h.
na Cova dos Ratos (Romil
3, baixo). O sábado 20 á
mesma hora e no mesmo
lugar cambiaremos de esti-
lo para gozar do hard-co-
re-punk vigués de Dere-
chos Reservados, cunha
entrada, niste caso, de 1,5
euros. Este local celebrará
a chegada do novo ano co-
as músicas e bailes do
mundo de Contradança o
sábado 1 de xaneiro ás
00:30 h.

FESTIVAL
DE PANXOLIÑAS
Trixesima octava edición
coas corais e coros do país
que chegaron á final no
Centro Cultural Caixano-
va, o sábado 20 ás 19 h.

PERCUSIÓN AFRICANA
A Semana Grande, organi-
zada pola asociación de
africanos AIDA, remata
cun concerto do grupo se-
negalés Deggoo e Gye
Nyame, de Ghana, o ven-
res 19 a partir das 23:30 h.
na sala Remaches (Urzáiz
1 interior).

CONCERTOS
DE NATAL
O luns 22 estarán a Coral
e Banda de Valadares e a
Coral R.C. Náutico de
Vigo no Centro Cultural
Caixanova. O venres 26
contaremos coa presenza
da Orquesta Clásica da
cidade, para rematar o ven-
res 27 co recital da Coral
do R.C. Náutico e a Ban-
da e Coro da Unión Musi-
cal de Valadares. Todos
os actos comezarán ás
20:30 h. no teatro-sala de
concertos da entidade.

■ TEATRO

DILLEI
Musical novedoso, dirixi-
do e interpretado polo ac-

tor e humorista Carlos
Blanco; xunto con Ra-
món Pinheiro na percu-
sión; o dj Nathan; e Uxía
Pedreira; qu misturará na-
rración oral, música tradi-
cional e o ritmo dun dj en
directo. O luns 29 e martes
30 ás 20:30 h. no CC Cai-
xanova.

BEETHOVEN
ANTE O TELEVISOR
Música, imaxes e sombras
chinesas para a poesía que
presentan 6+algo o venres
26 ás 23 h. na Cova dos Ra-
tos (Romil 3, baixo)

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.

VVilalbailalba
■ EXPOSICIÓNS

VÍCTOR REY
Presenta as súas fotografí-
as, desde o venres 19, no
Instituto de Estudos Chai-
regos.♦

LIGA DA COSTA
www.ligadacosta.com

Proxecto de Radio Nordés e Finiste-
rrae.com para dar cumprida información
sobre o facer diario do deporte na Costa
da Morte. Ofrece desde as clasificacións
aos resultados, pasando polos goleado-
res, opinión e un foro na que todos poden
dar o seu punto de vista libremente.♦

AA RedeRede
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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.♦
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M. VEIGA
Anselmo L. Carreira é catedrá-
tico de ensino secundario, pro-
fesor da UNED, doutor en histo-
ria e membro do Instituto Padre
Sarmiento. O seu último libro
titúlase Os Reis de Galicia,  un-
ha edición ilustrada e divulgati-
va que publicou A Nosa Terra. 

Este é un libro apto para rapa-
ces. Que son máis importantes
para eles, os Reis Magos ou os
Reis de Galicia?

Para un rapaz seguro que os
Reis Magos. Pero deles xa saben
abondo. En cambio, este libro
dos Reis de Galicia pode resultar
un agasallo moito máis sorpren-
dente e non só para os rapaces.
Só dicir que en Galiza houbo reis
xa é unha novidade.

Antes a historiografía me-
dieval nacionalista falaba dos
Irmandiños. Agora dedícase
máis aos Reis. É un síntoma da
dereitización do BNG?

Non me gusta falar de histo-
riografía nacionalista. As pre-
guntas e respostas da historia de-
berían estar á marxe da militan-
cia. Moitos dos que escribiron da
historia de Galicia non eran na-
cionalistas. O que si está claro é
que os antinacionalistas, que os
hai e moi militantes, non se inte-
resan polos Irmandiños e menos
polos Reis. A pregunta de se des-
de a esquerda se deben historiar
os Reis é pseudoprogresista e ta-
mén absurda. A historia está fei-
ta e os historiadores teñen a obri-
ga de coñecela.

Ao rei Fáfila (século VIII)
matouno un oso. De que soían
morrer os reis galegos?

Varios en batallas, algúns
asasinados. A Sancho II puxé-
ronlle veleno nunha mazá. Pero a
maioría morreron de vellos.

Non teme que as anécdotas
lle quiten credibilidade ao libro?

O libro é serio. As anécdotas
son un bo recurso para atraer o
lector e non deben ser desbotadas
como método. A historiografía
tradicional usou moito delas e
deulle moi bo resultado didáctico.

Aquelo de Guzmán el Bueno.
É que outra cuestión diferente

é o nesgo que se lles poida dar ou
que non se explicite o grao de fia-
bilidade que teñen. Eu extraínas
todas de crónicas e tratados de his-
toria. Non fixen ningunha recrea-
ción literaria e anoto a credibilida-
de que pode ter cada caso, algo
que a historia tradicional non fixo.

Contra o que podería un
crer, o rei Froilán non era de
Lugo e tiña a corte en Oviedo.
Por qué é entón un rei galego?

Como deixa moi claro a docu-
mentación medieval, Galiza na-
quel tempo extendíase até Saha-
gún. Esa idea, lonxe de resultar

estraña, é a máis natural, porque
coincide coa Gallaecia dos roma-
nos e coa que se transmite até a
Idade Media. Isidoro de Sevilla di
que Cantabria e Asturias forman
parte de Galicia e hai documentos
posteriores que nos din que León
é unha cidade de Galicia. As cor-
tes de Oviedo e León eran as cor-
tes do Reino de Galicia.

Falaban galego?
Probabelmente un protogalai-

co. Hai documentos e a mesma
toponimia que serían moi difíci-
les de diferenciar do galego. Eses
enclaves de Extremadura nos que
aínda se fala galego, case seguro
que non son froito de ningunha
colonización, senón restos.

A historiografía española
só recoñece como galego o rei
García.

O problema dos Reis galegos
é que distorsionan a secuencia
que se construíu en España. Ex-
propiáronnolos a nós e aplicá-
ronllos a unha ficción de Castela
e León. Pero como a documenta-
ción fala inevitabelmente do
Reino de Galicia, sentíronse
obrigados a coller un. É tomaron
a García, que é un perdedor. Go-
bernou pouco tempo, careceu de
consenso en Galiza, foi sucesiva-
mente derrotado polos seus ir-
máns, reis de Castela e León e
morreu preso, destronado e sen
descendencia. Perfecto para de-
mostrar a inviabilidade do Reino
de Galicia. É significativo que
dos reis suevos, en cambio, non
se fale nada, molesta a súa sim-
ple mención. Igual que molesta
dicir que na catedral de Santiago

hai enterrados reis galegos.
E que interese pode ter ho-

xe falar do que sucedeu hai
cincocentos ou mil anos?

Iso é cuestionar o oficio de
historiador. Pero que lle pregun-
ten aos que están a falar de algo,
por outra parte tan ficticio, como
Tartesos na historia de España. O
historiador investiga a historia.
Outros terán que aplicar ese coñe-
cemento. Unha cousa é descubrir
o átomo e outro guindar a bomba
atómica. A nación é, en definitiva,
un ente histórico. Máis que os tra-
zos étnicos, xeográficos ou eco-
nómicos, a clave dunha nación é a
existencia dunha historia feita en
común. Describir a historia de
Galiza de hai cincocentos ou mil
anos pon sobre a mesa a existen-
cia da nación galega.♦

Nº 1.109
Do 18 ao 23 de
decembro
de 2003 Participa Fernando Sa-

vater nun debate na ra-
dio. Sostén unha con-

versa dunha hora na televi-
sión. Ten entradas nos tele-
xornais. Entrevístano, a du-
pla páxina, en diarios esta-

tais. Reproducen as súas pa-
labras os de provincias. Sae
ben parado nas fotos, malia
as súas pupilas despistadas.
Fala para canles interna-
cionais e vía satélite. Depar-
te en foros, xornadas, confe-

rencias e seminarios. É es-
trela invitada en todos eles e
cobra como tal. E todo iso
para dicir que? Pois que non
hai liberdade de expresión,
que os nacionalistas non o
deixan falar.♦
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Ano XXVI.
IV Xeira.

Anselmo L. Carreira
‘Os Reis de Galicia son máis sorprendentes que os Reis Magos’
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