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AS OLIMPIADAS GREGAS, CELEBRACIÓNS RELIXIOSAS
en orixe, eran aproveitadas para decretar tréguas e armisticios cos
que potenciar os intercambios e o comercio. Os Xogos Olímpicos
modernos naceron para impulsar as exposicións universais, de au-
téntico carácter comercial. Tamén o Camiño de Santiago e as pere-
grinacións teñen, no seu pulo medieval, un singular carácter mer-
cantil. O feito relixioso acaba sendo pedra baselar das necesidades
políticas. Hoxendía o Xacobeo converteuse nunha xenuína marca
comercial, para alá do significado relixioso que a Igrexa Católica
quixera patrimonializar. Compoñente comercial e relixioso non te-
rían tampouco porque entrar en contradición, como non entran as
Semanas santas, cuxo papel pretende impulsar a xerarquía católica
a través do turismo. A separación entre o relixioso e o profano é im-
prescindíbel na súa dimensión administrativa, pero non é doada na
súa expresión ritual e, moito menos, cultural. O Xacoboeo 2004 de-
be entón concibirse como un acontecemento propio do país galego
que pode servir para atraer un turismo barato de perengrinos e de
afeccionados musicais na procura de concertos, pero tamén para al-
go máis. O Xacobeo  debe ser un trinque de Galiza cara o exterior,
paralelo ao impulso das demais potencialidades e recursos. Unha
proba máis de que só a singularidade e a diferenza son quen de si-
tuarnos no mundo e de aumentaren o benestar dos cidadáns.♦

A ESFINXE DE AMARANTO
ANTÓN RIVEIRO COELLO

Unha prosa coidada,
transparente e viva que consegue
transmitir ao lector o alento
dun pasado case mítico
para constatar
a conmoción reparadora
da memoria.

TTVVEE  vveettaa
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MERCEDES PEÓN vén de ser escollida
pola cadea pública de televisión
británica BBC como unha das seis
mellores interpretes folk do mundo.
TVE, non embargante,
non emite temas da
cantante galega.

Seis toneladas de fuel chegan
cada día aos areais galegos 

(Páx. 15)

A Xunta permite
seis encoros no
Ulla para cumprir
unha concesión
de 1962

(Páx. 15)

‘Se o PP
presionase os
seus concelleiros
non habería
censura en Sada’

(Páx. 11)
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A música en galego está a ser des-
prazada e “marxinada” na progra-
mación das canles públicas de
TVE. Mentres que as televisións
autonómicas do Estado lle adican
espacio a estes artistas do país, en
Madrid as letras en galego causan
receo. A solución, non incluílas
na grella. Cando menos iso é o
que denuncian algúns dos músi-
cos galegos máis destacados e
discográficas co-
mo Boa, represen-
tantes dun sector
que está a atrave-
sar unha crise pro-
funda pero que ca-
da vez conta con
produtos de máis
calidade que
triúnfan nos mer-
cados e nos me-
dios de comunica-
ción europeos.

Despois de que
a BBC escollese a
Mercedes Peón e o
seu último disco Ajrú, como un
dos mellores temas do ano de que
o top ten da revista británica Folk
Rootsa colocase no seu número
un ou despois de que varias radio-
fómulas francesas pinchen os seus
temas e lle chovan ofertas para ac-
tuacións en pleno inverno, a TVE
non reparou que o disco está a ser
un éxito. Así que nin actuacións,
nin reportaxes, nin entrevistas coa
coruñesa. Para Mercedes Peón a
reposta cómpre buscala na “mono-
cultura e o Estado español que se
instauraron dende a Reconquista,
onde as outras culturas quedaron
relegadas, algo que se aprecia
máis aínda nos medios de comuni-

cación”. Considera que as televi-
sións e as radios “réxense por un-
ha tendencia económica, a das au-
diencias, coa que lle é moi difícil
incluír temas en galego, incluso
xustificar a escolla, porque coidan
que non é algo de seu”. “De seu é
o flamenco, música que respecto,
pero que pasou de ser marxinada a
converterse na súa bandeira”, en-
gade Mercedes Peón. “Non me

sinto marxinada
pola xente nin nos
espacios alternati-
vos, como Radio
3 ou os festivais
do estado, sen em-
bargo a miña dis-
cográfica xa non
fai moitas pre-
sións para que
saia o disco en te-
levisión, porque
van ser inútiles”.

O p e r a c i ó n
Triúnfo, Noche de
Fiesta ou Música

Sí, así como as seccións culturais
dos informativos, non seleccionan
artistas que acadaron varios dis-
cos de ouro nin aqueles que triún-
fan nas listas internacionais se
cantan nunha lingua “inconve-
niente”. Metida na boráxine das
televisión privadas o ente público
prefire os contidos en inglés que
os galegos, cataláns ou vascos pa-
sando por alto os artigos do Esta-
tuto de Radio e Televisión nos que
se avoga pola promoción activa
do pluralismo, o impulso da diver-
sidade cultural e lingüística e por
favorecer a difusión intelectual e
artística. Dende a TVE asegurase
que na selección de contidos té-

ñense en conta os criterios de au-
diencia e os principios do seu Es-
tatuto. Os concertos de Radio 3,
que se emiten de madrugada, son
a vía de escape que utiliza o ente
público para xustificar esa plurali-
dade. Sen embargo, TVE só ten
contabilizado o número de teles-
pectadores de cada programa, es-
quecendo computar o número de
horas que lle adica á música de ca-
da punto do Estado.

Dende discográficas como
Boa, tamén se constata o despraza-
mento que recibe a música galega
na programación de TVE. Para o
seu director, Fernando Luaces non
só hai unha “marxinación eviden-

te”, senón que “a música galega
non existe para a cadea. Para eles
son ten cabida a comercial”. O di-
rector engade ademais que a “mú-
sica independente” pola que eles
apostan non se emite por “cues-
tións de promoción e pola presión
que exercen as grandes multina-
cionais do disco”, que xunto coa
piratería, as mudanzas tecnolóxi-
cas e a falta de circuítos de difu-
sión están a provocar unha impor-
tante crise no eido da música. Para
paliar esta situación, as discográfi-
cas independentes do Estado ve-
ñen de constituír a asociación UFI,
coa que tentan resolver estes pro-
blemas, incluído a presencia des-

tas músicas diferentes nas televi-
sións públicas.

Tv pública con xeitos privados

Como apunta Anxo Pintos,
membro de Berrogüetto, a televi-
sión pública réxese “por paráme-
tros de funcionamento econó-
micos, como se dunha privada se
tratase”. “Hoxe en día a música
non está valorada como arte se-
nón como un produto depreciado
e de consumo, aínda que non é
un fenómeno exclusivo de Gali-
za”. Engade ademais que a in-
dustria do disco “non é conside-
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Músicos e discográficas denuncian a falta de espazos na televisión
e que se primen razóns económicas e ideolóxicas 

A canción en galego excluída
da televisión estatal

MAR BARROS

Mercedes Peón vén de ser escollida pola cadea pública británica BBC como unha das
seis mellores artistas do ano, pero os directivos da TVE aínda non buscaron un oco na
súa programación para falar de Ajrú, o último disco que a coruñesa lanzou hai meses.
Poucos espacios musicais e “marxinación” por parte dos programadores son a única res-
posta que reciben os músicos galegos e as discográficas ao achegarse á cadea pública.

Berrogüetto.

‘A actual situación
é consecuencia
dunha opción
política que pasa
por esquecer
ás nacionalidades
históricas’



rada cultura senón lecer e isto re-
percute nos espacios televisivos,
onde son as audiencias e as dis-
cográficas as que mandan”.

Como Anxo Pintos, case todos
os músicos e discográficas coinci-
den na obriga da TVE de ofrecer
na súa grella un espacio para as
músicas de todo o Estado, para dar
a coñecer a súa diversidade.

Rexeitamento continuado

“Sempre que a opción non é o es-
pañol preséntase
un problema, por-
que estas músicas
no teñen cabida na
grella de progra-
mación”, critica
Uxía Senlle. Para a
cantante esta ten-
dencia mediática
non é recente, se-
nón  que se vén re-
petindo dende hai
anos. Asegura que
cando Óscar La-
doire presentaba na
TV2 o seu espacio
de música, cun carácter máis aber-
to e na que incluía todos os folclo-
res do Estado, no momento no que
se interpretaban temas en galgo,
catalán e euskera, as centraliñas da
televisión colapsábanse con cha-
madas que esixían a retirada das
cancións porque non se compren-
dían as letras. “Máis que coa xen-
te, ten que ver coa idea do centra-
lismo español. A actual situación é
consecuencia dunha opción políti-
ca que pasa por esquecer ás na-
cionalidades históricas, que agora
están sumidas nun debate, incluída
Galiza”. Para a promoción do seu
último traballo discográfico, Dan-

za das areas, Uxía Senlle non foi
reclamada por ningunha televisión
estatal, a pesar de contar xa cunha
carreira con certo peso ás costas,
bastante destacada no panorama
musical galego e portugués. 

Non embargantes, non toda a
música feita en Galiza é rexeitada.
Carlos Núñez, Susana Seivane e
Cristina Pato, compositores que se
viron inmersos no boom das gaitas
vivido hai algúns anos, aparecen re-
petidamente en televisións e radios,
chegando incluso a coarse en radio-
fórmulas como os 40 Principales.

“A música instru-
mental non pre-
senta tanto proble-
ma, -sinala Uxía
Senlle-, porque
utiliza a linguaxe
universal, pasando
por riba das cues-
tións do idioma”. 

Con todo, pa-
ra Uxía a peor tra-
tada non é a gale-
ga e recorda co-
mo “sangrante” a
pateada que Fer-
mín Muguruza

recibiu do auditorio cando foi re-
coller un dos Premios da Música.

Sempre queda Portugal

Ao negarse os circuítos públicos
de difusión, “de xeito sutil, por-
que agora a censura actúa así”,
como matiza Anxo Pintos, os
músicos procuran os espacios al-
ternativos do Estado, como cer-
tas radios e Festivais e os merca-
dos europeos. Holanda, Portugal
ou Bélxica comezan a estar no
punto de mira das discográficas
dos artistas galegos. Con resulta-
dos positivos.♦
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Vén da páxina anterior

Uxía Senlle.

Fronte ao mínimo espacio me-
diático que se lle adica a músi-
ca en galego por parte do ente
público televisivo español, os
grupos máis destacados dentro
de Galiza acadaron nos últi-
mos anos un oco nos mercados
e nas publicacións interna-
cionais. En Europa e máis ti-
midamente en Norteamérica, a
música galega, especialmente
a folk, está a ser reclamada po-
lo público, contando con boas
críticas. Como aseguran algúns
músicos, a partir de mediados
dos noventa a raíz do éxito e o
labor de Milladoiro ou Luar na
Lubre, poucos son os festivais
de música folk e tradicional do
continente onde os organiza-
dores non inclúen nos progra-
mas a un grupo galego. Bélxi-
ca, Escocia, Irlanda ou Francia

xa son case paradas obrigadas
na xira dos compositores gale-
gos, na procura dun mercado
que palíe a caída das ventas no
país. Nun contexto onde a cali-
dade das producións musicais
semella ser óptima “a piratería
e a falta de cohesión dentro da
música galega”, como indica
Bieito Romero, compoñente
de Luar na Lubre, danlle unha
labazada aos artistas onde máis
o notan, no peto, cunha das sú-
as múltiples caras: a pouca pre-
sencia nos medios de comuni-
cación estatais.

Sen embargo, a nivel inter-
nacional, a música galega está
a ter recoñecemento. Recente-
mente a revista británica de
músicas étnicas Folk Roots,
unha das máis prestixiosas e in-
fluíntes de Europa nesta ten-

dencia musical, vén de sacar á
luz a súa habitual lista cos dez
mellores artistas. Este mes, en-
tre os dez grupos de todo o
mundo atópanse tres forma-
cións galegas. Os últimos dis-
cos de Mercedes Peón, Leilía e
Ialma foron escollidos polos
críticos desta revista británica
para ser incluídos dentro do top
ten de xaneiro. O primeiro pos-
to é para Ajrú, o último traballo
de Mercedes Peón, que é consi-
derado o máis interesante de
cantos se levan feito ultima-
mente. No sexto lugar aparece
as pandereteiras e cantareiras
compostelás de Leilía co seu
álbum Madama, seguidas do
grupo galego-belga Ialma inte-
grado entre outros por Verónica
Codesal, a cantante que repre-
sentou a Bélxica en Eurovisión.

Esta non é a primeira vez
que unha formación galega
está presente nas listaxes de
Folk Roots. No seu día estive-
ron Os Diplomáticos de Mon-
tealto co disco Komunikando,
despois de varios anos inacti-
vos e con importantes mudan-
zas dentro da formación. As
mulleres de Faltriqueira ta-
mén foron incluídas entre as
mellores do mes de abril do
ano pasado.

Ademais da publicación
fRoots, outros medios europe-
os veñen de recoñecer o labor
dalgún dos músicos do país. É
o caso de Mercedes Peón. A
BBC seleccionouna xunto con
outros cinco artistas, como
unha das mellores cantantes
deste ano para a cadea e, en
Francia, son varias as radio-
fórmulas que están a pasar te-
mas dos seu último disco. No
Estado español circula nos es-
pacios alternativos, pero nos
medios de comunicación o
seu xeito de cantar mesturan-
do o ancestral coa tradición
non ten cabida, porque, como
ela di “non é de seu”.♦

Da marxinación no Estado
ao éxito en Europa

Luar na Lubre.

Mercedes Peón.

Sen embargo, non todos os mú-
sicos consideran que a situación
que vive na actualidade a músi-
ca en galego na televisión públi-
ca española sexa de marxina-
ción. Bieito Romero, o gaiteiro
de Luar na Lubre, outro dos
grupos que conta con máis reco-
ñecemento tanto no país como
en Europa, que a pesar de ser
dúas veces disco de ouro polo
anterior traballo tampouco pi-
sou os platós de TVE, achaca co-
mo causa “o abandono dos mú-
sicos, que traballan máis activa-
mente a nivel individual e non
son capaces de vender un produ-
to común, que se podería expor-
tar baixo o epígrafe de música
galega”. Ao igual que o cinema
galego percibe axudas e conta
cunha plataforma, para Bieito
Romero tamén é unha necesida-

de “a creación dunha asociación
onde todos os artistas do país es-
tiveran representados, recibiran
axudas da administración e fixe-
ran presión para poder ser in-
cluídos na programación mediá-
tica”. “Se non hai sensibilidade
por parte da administración, te-
ñen que ser os propios músicos
os que se movan conxuntamen-
te”. Para a creación desta plata-
forma, o músico considera que
“se deben poñer os ollos no caso
irlandés ou sueco”, e engade que
“mentres non exista un sector
potente en Galiza, os músicos
galegos só se poden queixar e
non reclamar”. Sen embargo,
dentro do país unha das princi-
pais dificultades coas que se ato-
pa este sector e a ausencia dun-
ha industria e duns mecanismos
de difusións estábeis.♦♦

Falta unha etiqueta
de ‘música galega’

‘Tres grupos
galegos figuran
nas listas dos dez
mellores do folk
do mes de xaneiro,
elaborada pola
revista Folk Roots’



Dubidaba entre o título que figura na
cabeceira e estoutro: Aos que virán
máis tarde, tocaralles acender lume

novo, se poden;ambos os dous versos de
Miquel Martí i Pol, expresan o sentir de
boa parte da cidadanía catalá despois dos
resultados das últimas eleccións, agás, cla-
ro está, o dos que levaban 23 anos aferra-
dos aos despachos da Generalitat, confun-
dían Catalunya cunha finca da súa propie-
dade, pensaban que Convergència i Unió
era sinónimo de eternidade gobernante e
que xa, desde antes de constituírse o novo
goberno catalán, teñen dado sobradas mos-
tras de que gañar sabe gañar calquera e que
perder é unha categoría vital, política ou
histórica que non todo o mundo sabe asimi-
lar, sobretodo aqueles que, por faceren do
mercadeo o seu xeito de vivir político,
amosan os dentes de serra que poñen as de-
reitas cando non lle guían as cousas. Claro
que tamén hai xente de ERC decepcionada
polos pactos co PSC e IC-V. Como a habe-
ría se o pacto fose con CiU. O diario Avui
debe estar chamando a todos os desconten-
tos, porque non hai día que non saian varias
cartas críticas.

Vén isto a conto porque veño de pasar
uns días no meu Macondo natal (Allariz) e,
falando con algúns amigos do BNG, notei
neles certo desánimo pola situación políti-
ca de Galiza (cousa que non é de estrañar
pola dureza do terreo no que se ven obri-
gados a xogar, e agravado pola política
errática que levan, con erros tan clamoro-
sos como o da Declaración de Barcelona
con CiU ou a aperta apostólica entre Ma-
nuel Fraga Iribarne e Xosé Manuel Beiras,
e dito sen ánimo de furgar nas feridas do
pasado) e certo descontento polo aconteci-
do en Catalunya (cousa que si é de estrañar
por ser o BNG unha formación política na-
cionalista, o que en Galiza vai asociado a
ser de esquerdas).

O primeiro que hai que ter ben claro, se
se quere entender algo do que pasou en Ca-
talunya, e de aí que poidamos seguir falan-
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O Plano Galicia,
destinado
teoricamente a
compensar os danos
do Prestige,
subvenciona tamén o
labor de asociacións
contra a droga. Non
é novo, o Xacobeo
subvenciona até
campeonatos de
billar.

Aparece nos EE UU
unha vaca tola, baixa
á metade o consumo
de carne e sobe o de
peixe. O asunto non
quedou aí. Aos
poucos días unha
universidade publicou
un estudo de pago
“demostrando” que o
salmón é tóxico se se
consume máis de
dúas veces ao mes e
máis de cen
gramos. 

Unha multitude de
mozos de Monforte
rodeou e neutralizou
unha banda violenta
que se adicaba a
meter medo. Xa
sucedera en Ordes. A
policía non actúa até
o final. Vese que os
camorristas non son
“perigosos
independentistas”.

En lingüística
existen os chamados
“falsos amigos”,
palabras que parecen
significar o mesmo en
dous idiomas, pero
que en realidade son
diferentes. Por
exemplo, relaxar en
galego significa
excitar. Tampouco
Ibarra e Ibarretxe son
da mesma familia.

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Todo está por facer e todo é posíbel
Emilio Cid

O cambio de goberno en Catalunya é positivo e pon en dúbida o sentido
práctico da Declaración de Barcelona, que fixo socios o BNG e CiU.

Cartas

Tres acotacións
Querido Bieito: Moustaki non de-
clarou endexamais o bonheur gé-
néral, o que declarou foi o bon-
heur permanent: “Je declare l‚état
de bonheur permanent Et le droit
de chacun á tous les priviléges”.
Cadro conforme, sen embargo
con todo o que dis, sobre todo en
que hai xentes que imposturan a
tristeza. Sen ir máis lonxe, o pre-
sidente do goberno español dixo
que sentía as mortes de Xosé
Couso e de Julio Parrado, e que
lamentaba que a guerra causase
vítimas. El non oira, coma ti oí-
ches, esa cantiga de Moustaki e
non lembraba que di: Je conteste
la légitimité des guerres. 

Amigo Fran: o de que a lingua
non ten que ter adscrición ideoló-
xica está ben, o mao é que a reali-
dade, que é teimuda, empérrase en
demostrar o contrario. Castelao
deixou dito que hai cousas que
non se sinten co bandullo. Eu, en
cambio, creo que se sinten precisa-
mente no bandullo, e por iso só
quen cre nunha Galicia soberana e

economicamente autónoma cre na
lingua galega. Noutras palabras,
nada hai tan ideolóxico como o
problema das linguas. Se o país
non ten dereita nacional, será por
algo. Digo eu. Polo mesmo que te-
mos o PSOE que temos. Feitos
cantan, que llo pregunten se non a
Ventura Pérez ou a Francisco Váz-
quez. Esos son exemplos de ideo-
loxía, e o demais son parvadas. E é
que detrás da lingua está a gorxa, e
detrás da gorxa o bandullo, que ca-
dra a carón dos petos. 

Irmán Sarille: moito me temo
que o centro galego non agarde a
D. Sebastião. Penso que mellor
agardan polo pasteleiro de Ma-
drigal. Pois iso.♦

XOSÉ MIRANDA

Democracia
e nacionalismo 

Existen articulistas: Roberto Blan-
co Valdés, José Mª Calleja, Pablo
Mosquera, por citar algúns que es-
criben en xornais galegos, que adi-
can a maior parte dos seus artigos

a insultar e descualificar os na-
cionalistas, fundamentalmente o
PNV. Para empezar, é certo co
problema de Euskadi é moi impor-
tante, máis parece esaxerado que
escriban, practicamente todos os
días, de problemas alleos, pois non
debemos esquencer que escriben
para os galegos, e en Galiza temos
problemas moito máis importantes
como son o paro, a emigración dos
nosos mozos, a destrución do am-
biente, o descenso demográfico
nas aldeas, os contínuos acciden-
tes nas estradas, etc. isto, se queren
escribir de cousas malas, que ta-
mén as hai boas. 

Mais o obxecto desta carta é
dicirlles a estas persoas, sen que-
rer ser pretencioso, que é a demo-
cracia real, pois teño dúbida que o
teñan claro, e que é, nin máis nin
menos, que respectar a decisión
maioritaria dos cidadáns, guste ou
non. A moitos non nos gusta que o
noso presidente sexa un ex minis-
tro dun ditador, mais aceptámolo
e respectámolo, pois foi elixido
democraticamente. Gustaríame
saber porque eles non aceptan o

que decidan democraticamente os
vascos: sexa o federalismo, a so-
beranía compartida, a indepen-
dencia, seguir como están, etc. 

Por que, lles preguntaría a es-
tes periodistas, Eslovaquia pode
separarse da República Checa; to-
das as Repúblicas Bálticas e todas
as Repúblicas Soviéticas de Ru-
sia; as Islas Feroe de Dinamarca;
Alemaña Oriental, tamén por vo-
tación dos seus cidadáns, decide
federarse con Alemaña Occiden-
tal; Puerto Rico decide non inde-
pendizarse dos Estados Unidos; o
Québec decide permanecer no
Canadá, etc, etc, e até a decisión
dos vinte e tantos mil gibraltare-
ños vai ser quen defina o seu futu-
ro, non embargante o que decidan
os vascos non se pode aceptar. E a
isto cirscunscríbese todo o proble-
ma vasco, á parte dos problemas
que ocasiona a ETA, que xa vai
sendo hora de que deixe as armas. 

Claro que é certo que en Eus-
kadi existe xente perseguida, e isto
é un problema moi grave para a
convivencia e a democracia, mais
seguro que si deixamos que os

Continúa na páxina seguinte

Paulo Alfaia Herbello



do se era preferíbel o tripartito (PSC, ERC
e IC-V) ou unha coalición nacionalista
(CiU, ERC), é que a CiU non lle chegaba
cos escanos do PP para formar goberno,
porque entón xa estaba todo falado. Polos
corpos de CiU e do PP corre sangue de de-
reitas e iso irmándaos politicamente. Na
anterior lexislatura, CiU preferiu escoller o
PP como socio de goberno, podendo elixir
a ERC. Pero foi xustamente aí onde incidiu
o electorado catalán co seu voto, que xa es-
taba farto do matrimonio de comenencia e
de que o PP tívese parte activa na política
catalá por culpa de CiU. Un dos factores
fundamentais do corremento de votos cara
a ERC foi que o electorado quería desfacer
ese pacto votando máis nacionalismo e
máis progresismo, castigar a CiU polos
seus apaños co españolismo máis recalci-
trante e que o PP desaparecese como forza
decisiva do escenario político catalán. Iso
é o que querían a maioría dos electores, e
iso foi o que sucedeu, para gran satisfac-
ción de boa parte da sociedade. Que o PP
xa non pinte nada en Catalunya e que o seu
socio preferente de goberno, aquí e acolá,
pasase á oposición, é bo para todos, tamén
para o BNG, libera Catalunya da pinza de
dereitas, abre novas perspectivas de cam-
bio, e de aí a irritación do PP, que segue
perdendo territorios nacionais e criminali-
zando a quen non se somete aos seus pos-
tulados fundamentalistas.

Neutralizado o PP e o experimento que
pretendía (CiU, PSC e PP), por inviábel,
quedaba o goberno de todos menos o PP, o
goberno nacionalista ou o tripartito. O go-
berno de concentración nacional contra o
PP, cun socio acérrimo do PP en case todo,
non tiña moito sentido que digamos, e non
penso dedicarlle nin unha liña. O goberno
nacionalista (CiU e ERC), despois dos pac-
tos de CiU co PP, do desprezo de hai catro
anos e dos insultos furibundos que CiU lle
dedicou a ERC durante a campaña electo-
ral, estaba ferido de morte. Moitos dubidá-
bamos de ERC, pero os de Josep Lluís Ca-
rod Rovira non cometeron o erro histórico
de aliarse con CiU, que sería tanto como
avalar o PP, tapar o clientelismo e a co-
rrupción dos 23 anos converxentes e frus-
tar as expectativas da maioría do electora-
do nacionalista e progresista. Así as cou-
sas, cuantitativamente e cualitativamente,
a saída mais razoábel era o tripartito (PSC,
ERC e IC-V). Xa sabemos, como di Josep
Maria Espinàs na coluna do 9/1/04 en El
Periódico, que “Els obstacles seran molt
difícils de superar i que seran els de sem-

pre. L´actitud del Govern es-
panyol i dels seus fidels. ¿No
és massa innocent afirmar que
cal anar a Madrid a <<fer pe-
dagogía>>?”. Madrid non en-
tende de pedagoxías; o seu é
botar mao da Carta Magna co
exército como garante da uni-
dade de España. Constitucio-
nalismo armado, chámase iso.

E os que viron a aparición
espectral de Zapatero no bal-
cón da Generalitat, que estean
tranquilos, que o PSC, xa sexa
da liña “catalanista” (Mara-
gall) ou da “obreirista” (Monti-
lla), non teñen a mesma fas-
quía que a doutros sectores do
PSOE. A Zapatero chégalle ben
cos espectros do Ibarra, Bono,
Paco Vázquez... Montilla, un
dos artífices dos pactos con
ERC, é de Córdoba e fala o ca-
talán sen complexos; Paco
Vázquez, incapaz chegar a cal-
quera acordo co BNG, é nin
mais nin menos que de La Co-
ruña e non sei que problemas
ten co galego que non lle sae.
O que ERC pode facer co PSC
en Catalunya, o BNG non pode
facelo co PSdeG de Galiza. Os meus ami-

gos do BNG teñen que deixar
de apelar ao nacionalismo para
dicir que preferían un pacto
nacionalista porque o naciona-
lismo, sen máis nada, é unha
casca vacía, que como argu-
mento serve para ben pouco. O
BNG leva tempo xogando a
equiparse simbolicamente a
CiU, e ese non é o camiño,
sendo Galiza e Catalunya tan
diferentes. Ese nacionalismo
en Galiza ten nome: telegaio-
so, telecuíña, teleprestige, tele-
emigración... Teledesfeita, en
definitiva. Remata Dürren-
matt, un autor que non canso
de recomendar, unha conferen-
cia sobre Albert Einstein con
estas palabras: “Quen se ocupe
de Einstein debe ir ao seu en-
contro sen temor a equivocar-
se. É o voso dereito acoller os
meus erros cun sorriso, e o
meu, o cometelos”. Como eu
procuro pensar por min mes-
mo, e por máis que falar do
que pasou en Catalunya non te-
ña ponto de comparanza con
falar de Einstein, concedeime a
oportunidade de cometer erros

e eu a vós o direito a un sorriso.♦
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Unha señora na
praza rexeita un euro
italiano. Di que o
quere español. Será
ibarrista.

Primeiro Fidalgo
de CC OO crítica a
reforma fiscal
proposta polos
socialistas e coincide
con Rato en que
beneficia as grandes
empresas. En menos
de 24 horas sae
Ibarra para tronchar
polo medio o
proxecto da España
plural de Zapatero,
pedindo a exclusión
dos nacionalistas do
Congreso. Con este
PSOE, o PP podería
marchar de
vacacións a
Cancún. 

Néstor Kirchner dille
a Bush que todos os
funcionarios
arxentinos presentes
na reunión, coa única
excepción de Roberto
Lavagna, foran
detidos durante a
ditadura.
Sorprendido, o
presidente
norteamericano só
atinou a dicir: “Eu
tamén estiven dúas
veces preso, pero non
por boas razóns”.
Referíase ás súas
detencións por
conducir bébedo.

Saben quen son os
defensores de
Miñanco e a súa
banda de narcos?
Pois Federico Carlos
Saiz de Robles, ex
presidente do
Supremo e do
Consello do Poder
Xudicial e Rafael
Mendizábal
Allende, ex
maxistrado do
Constitucional e ex
presidente da
Audiencia Nacional,
entre outras figuras
de primeira liña.♦

‘M ontilla,
un dos artífices

dos pactos
con ERC,

é de Córdoba
e fala

o catalán
sen complexos;
Paco Vázquez,

incapaz de
chegar a calquer

acordo
co BNG, é,
nin máis

nin menos, que
de La Coruña”

Vén da páxina anterior

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

propios vascos sós, coa súa policía
e as súas leis, amañasen o proble-
ma, logo o farían, igual que moitos
outros problemas que padecen, co-
mo o dos presos. Eu teño amigos e
veciños alí, e ademais vou con asi-
duidade, e a verdade e que, á parte
de atoparme moi cómodo naquel
país, que ten un bo nivel de vida,
vexo os vascos moi sensatos e moi
íntegros, claro que ao mellor os
que somos moi viaxeiros atopá-
monos ben en todas as partes. 

E isto non significa para nada
que teñan que separarse de Espa-
ña, pois aínda que decidisen a
independencia total, cousa que
non creo, ao estar, por sorte, me-
tidos en Europa, estamos obriga-
dos a entendernos, e falar e re-
solver as cousas nas mesas dos
despachos. É moi estraño que
moitas persoas esquenzan que na
transición, e co goberno de
UCD, até o PSOE defendía o de-
reito de autodeterminación. 

Pensarán que os que temos es-
tas ideas somos nacionalistas radi-
cais. Lonxe diso, somos simple-
mente anticentralistas e antihomo-

xeneizadores, pois igual que os in-
dividuos son diferentes, tamén o
son os pobos, máis partidarios da
eliminación das fronteiras. Tamén
somos europeístas, defendemos
dende sempre boas comunicacións
coa meseta e igualmente con Astu-
rias e Portugal, iso si, facéndoas
por onde e cando nós queiramos e
non como e cando lle interese a
Madrid. Gústanos que os nosos fi-
llos, á parte de utilizar en todos os
eidos o galego como a lingua pro-
pia, falen e escriban perfectamente
o castelán e o inglés, e teñan unha
mentalidade aberta, un dos meus
fillos coñece, ademais destes idio-
mas, o italiano e o catalán, e iso
non supón ningún obstáculo para
facer unha carreira superior.♦

XOSÉ-BIEITO COELLO
(A CORUÑA)

Comercio Xusto:
negocio dalgúns

Coincidindo co frenesí consu-
mista que caracterizaron as festas
de Natal,unha serie de ONGs ofre-

ceron, e están a ofrecer, os seus
“servizos” para tranquilizar as
consciencias dos consumidores
máis sensibeis ,algúns deles den-
tro do sector dos “progres”. Des-
te xeito ollamos como proliferan
unha serie de anuncios nos que se
oferta a posibilidade de exercer
un consumo dentro do que eles
chaman “comercio xusto”.

A idea, de entrada, semella
moi elevada, humanista e supera-
dora deste mundo inxusto que
condena enormes continxentes hu-
manos á explotación, á marxina-
ción e á fame. Máis cando un co-
meza a escarbar un chisco para co-
ñecer quen son estas organiza-
cións tan filantrópicas, as alarmas
empezan a saltar ao comprobar,
como no caso dalgunha que opera
en Pontevedra, non é senón a ONG

dun partido político, concretamen-
te do PSOE; e digo saltan as alar-
mas porque calquera que se pare a
pensar cal é a teoría e a práctica
dese partido, atopará que no seu
ideario está, á parte do apoio á
OTAN para “defender o mundo li-
bre”, o apoio á Unión Europea,

que para un partido político pode
ser lexítimo; mais como explicar
por parte desa ONG que o seu re-
ferente político teña como modelo
este conxunto de países que para
nada practican o comercio xusto,
máis ben ao contrario, viven dos
intercambios comerciais desi-
guais, da explotación dos recursos
e as materias primas dos países
empobrecidos e da explotación da
súa man de obra, dominando a súa
economía por medio de multina-
cionais, de gobernos títeres e re-
presión. Trátase pois por parte des-
tas ONGs dunha fraude.

Penso eu que para ONG xa
abonda coa igrexa e, quizais, as
fórmulas para rematar coa inxus-
tiza e a explotación atópanse no
troco das estruturas económicas,
dos modelos de sociedade e non
nun suposto idealismo que al-
gúns “vivillos” utilizan para se
serviren utilizando “a boa fe da
xente”, e que non fan senón
apuntalar este modelo de socie-
dade en vez de tentar mudalo.♦

ALFONSO DÍAZ
(PONTEVEDRA)



Os mariachis
de Zapatero
O portavoz do PNV no Con-
greso, Iñaki Anasagasti,
comentou a proposta de Iba-
rra de impedir a presenza de
nacionalistas no Parlamento
español. “O problema, dixo
o representante vasco, é do
PSOE, por integrar no seu
equipo de notábeis a Ibarra e
Bono”, porque se “se con-
trata mariachis, é lóxico que
canten rancheiras”. (Axen-
cias, 14 de xaneiro).♦

Os españois,
descendentes
dos árabes
A sesenta anos da súa execu-
ción, son publicados sen cen-
sura os diarios do condeCia-
no, xenro e ministro de Mus-
solini. Ciano comenta aspec-
tos relacionados coa guerra
de España e afirma: “Os es-
pañois, ao seren descenden-
tes dos árabes, non saben fa-
cer a guerra de conxunto: fan
a guerra individual, de patru-
llas ou, como moito, de tri-
bus”. Tamén crítica algúns
aspectos da condución da
contenda por parte de Fran-
co: “Teruel non foi ocupada
de todo porque os xenerais,
ao chegar ao arcebispado,
perderon dúas horas nun xan-
tar co bispo”. Finalmente,

despois do compromiso de
Munich entre Hitler , Musso-
lini, Chamberlain, primeiro
ministro británico, e o fran-
cés Daladier, e a liquidación
de Checoslovaquia, o 25 de
outubro, Ciano escrebe o
acertado presaxio de que “os
vermellos caerán, talvez non
deseguida, mais dentro de
pouco, xa que a derrota de
Praga provocou tamén a de-
rrota de Barcelona”. (La Van-
guardia12 de xaneiro).♦

A sobriña
‘progre’ de
Calvo-Sotelo
Despois de anunciar que ha-
bería unha importante sor-
presa no número dous para o
congreso pola provincia de
Madrid, Zapatero deu a co-
ñecer o pasado día 13 o no-
me da escollida. Trátase de
Mercedes Cabrera, recoñe-
cida historiadora e catedráti-
ca da Complutense. O seu
segundo apelido é Calvo-
Sotelo, pois a nova candida-
ta é sobriña do que foi presi-
dente pola UCD, despois da
tentativa de golpe de Estado
do 23 de febreiro de 1981. O
ex presidente Leopoldo Cal-
vo-Sotelo mostrou a súa le-
dicia pola designación da
súa sobriña como candidata
do PSOE: “Até agora para
nós era unha progre e agora
é política”, dixo na cadea
Ser (13 de xaneiro).♦

A sensibilidade
nacionalista
de Curiel
A dirección madrileña do
PSOE ven de designar a En-
rique Curiel candidato ao
senado por Pontevedra,
contra a opinión manifesta-
da antes polos socialistas
galegos. Algúns rumores
atribuiron esta decisión ás
presións de Ventura Pérez
Mariño . Sen embargo, a li-
ña política de Curiel nos úl-
timos anos, a respecto dos
nacionalismos, difire bas-
tante da do ex xuíz. Isto di-
cía por exemplo Enrique
Curiel, nunha entrevista coa
revista vasca Elkarri, publi-
cada en outubro do 2002:
“Empeza a ser moi difícil
opinar sobre estes temas
[refírese ao nacionalismo e
á saude da democracia] fora
de Euskadi. E se o fas, sa-
bes que te enfrontas a con-
secuencias de diverso tipo:
sabes que tes problemas cos
teus amigos, no teu traballo,
co director do xornal. Vas a
contracorrente porque sina-
las cousas que son moi in-
cómodas para o Goberno
que nestes momentos se
convertiu nunha especie de
Leviatán que abafa todo”. O
xornalista apúntalle ao final
a Curiel: “Sentirase un pou-
co só defendendo estas ide-
as en Madrid”. O político
responde: “Moito. O que di-
go aquí, non o digo con tan-
ta tranquilidade alí. E, aínda
así, son unha rara avis”.♦
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Embutidos
BIEITO IGLESIAS

Un lepidóptero bate as alas nas Quimbambas e desata un fura-
cao noutro extremo do mapamundi; un barco petroleiro pon
perdidas as costas galegas e, pra compensar os danos, trazan

unha autovía Lugo-Ourense, a moitos quilómetros do litoral polu-
to, que ameaza con arrasar un val inzado de morogueiros, ó seu
paso polo concello de Coles. Este Plan Galiciaquizais non nos sa-
que de pobres, pero verifica o efecto bolboreta. Algún ecoloxista
levanta a voz e recibe un pescozón de El Correo Gallego: Déixate
de parvadas sobre os ourizos cachos esmagados nas estradas e fai-
te automobilista descentellado, vén a dicir o voceiro da caverna.
Admírame tanta aversión ó ourizo de parte da direita, cando o
recatado bicho nunca desfilou con Nunca Máis (sen dúbida por ti-
midez ensimesmada entre pugas) e cando o seu nome rima con
chourizo. Pois a direita é amiga do embutido, véxase a moción de
censura presentada en Sada co concurso dun tránsfuga (os
electores deberían distinguir, nesta altura, os chourizos de carne,
de boche e ceboleiros). Mobilizáronse miles de persoas en sinal de
protesta, e Rodríguez Ares, beneficiario desa política trampulleira,
defíneas como profisionais da manifestación a soldo. Agora que
non queda ouro en Moscovo nin pra moldear un dente, cumpría
saber quén paga dietas ós manifestantes. Rodríguez supón que os
opositores son comenenciudos, porque –na súa lóxica intereseira–
un activismo de balde non se viu desde os tempos en que
Xesucristo andaba polo mundo. Trátase dunha opinión lisonxeira,
comparada coa do Correo; antes pasar por comenencias que por
parvos. Habían vir aquí as cosmonaves enviadas a Marte, pra inda-
gar se na Galiza existe vida intelixente.♦

Un Espía no Reino de Galicia

O porco de pé
MANUEL RIVAS

Otenista McEnroe, un tipo que fixo lenda no seu paso
polas canchas, o as cachazudo do saque e do revés,
provocador, bocalán, xenial e perigoso coa raqueta e coa

lingua, tres veces campión de Wimbledon,  vén de contar nun li-
bro de memorias que na súa época máis competitiva se dopaba
con esteroides de cabalo. E para ilustrar os efectos da poción sol-
ta unha que fai lembrar o mellor Groucho de  Un día nas
carreiras: “Eran (doses) en demasía fortes, mesmo para os
cabalos”.

Estas confesións de McEnroe, coñecido polo farfantón
alcume de Big Mac, deberían ser comentadas en facultades,
escolas de estudos superiores, cursos de masters, e demais
hipódromos humanos. Non sería imprescindíbel a inxestión de
esteroides de cabalo, mais si moi recomendábel a lectura
anabolizante de dous tratados excepcionais sobre a destrución da
memoria social e o desartellamento das estadas solidarias: A
corrosión do carácter (As consecuencias persoais do traballo no
novo capitalismo), de Richard Sennett, e Despois do progreso
(Reformismo social estadounidense e socialismo europeo no
século XX), de Norman Birnbaum.

A moita xente estáselle a poñer cara de cabalo de carreiras
por mor dos esteroides mentais, desa competencia corrosiva. Un-
ha competencia que todo o ocupa, a noite, o lecer, a lúa. Esta ben
que agora o conte, mais a McEnroe xa se lle notaba unha cousa
equina. Non de pónei senón de Bucéfalo, que era como se
chamaba o cabalo de Alexandre o Magno. Cando lle morreu o
cabalo, o emperador fundou unha cidade no seu honor, na beira
do río Hidaspes, á que chamou Bucefalia. Eu, de ter o número,
ben que chamaba ao teléfono de McEnroe, aínda que me rincha-
ra, para dicirlle que se lle estaba a por o fociño de cabalo. Por
aquilo do humanismo. Mais non tiña a guía de Bucefalia.

Tamén pensei en chamar a Monchito. Bo, non sei a que vén
esa confianza, pero haber haina. Se cadra é polo que ten de
personaxe de fábula local. Iso que chaman un Bestiario. Este
Monchito, Ramón Rodríguez Ares, foi, por este orde, fornecedor
de aspirinas do Pazo de Meirás, alcalde de Sada e senador do
Reino. Nas campañas electorais utilizou un lema propio de cam-
pión: Moncho es mucho. Mais eu daquela xa notei que non lle
estaban a sentar ben os esteroides do poder. Que se estaba a pro-
ducir un estraño proceso zoo-mórfico. Que se lle estaba poñer
cara de rengo. Eu ben que tiña a guía de teléfonos de Sada, mais
cando acordei era o tempo de san Martiño e non me parecían dí-
as para dicirlle a alguén que se lle estaba a poñer cara de quino.

E é o que pasa cos esteroides, coa química esa de querer
gañar sempre. Que bota por fóra o animal que todos levamos
dentro. E cadaquén leva o seu bichiño. Hai quen leva unha pom-
ba, un verme, un coello, un rato, un xílgaro, un cabaliño do
demo... McEnroe levaba un cabalo dentro. Un cabalo de
carreiras. Era fermoso e ao tempo triste velo correr, con esa
carraxe fráxil que teñen os cabalos do vento. A Moncho Mucho
ben se lle ve o que ten. Na fábula galega os que mandan nin
sequera corren. Fozan e fozan. Cómeno todo. O ar e a esperanza.
Son os porcos. Na fábula galega, como na de George Orwell, os
que mandan son os porcos. Os porcos de pé.♦

KAP / La Vanguardia, 12 de xaneiro de 2004

José Luis R. Zapatero e Mercedes Cabrera.

Enrique Curiel.



A. EIRÉ
O socialismo vigués sofre unha
nova combulsión. Pérez Mari-
ño pretendeu derrubar a Car-
los G. Príncipe da lista do Se-
nado. Enrique Curiel ocupa
o primeiro posto contra a de-
cisión da dirección galega. Que
hai detrás desta manobra?

A ruptura do pacto cos naciona-
listas non foi unha ventoleira de
Pérez Mariño. A manobra políti-
ca óllase cada vez máis nidia
baixo os focos de novos aconte-
cimentos. Desde a xestora so-
cialista de Vigo, que apoiou a
Mariño e propiciou a dimisión
como presidente de Miguel Ba-
rros, pergúntanse agora sorpren-
didos “como pode un indepen-
dente como Mariño impoñerlle
un candidato ao partido?”.

Pero así foi. O venres 9 de
xaneiro, ás 11 da mañán, Antón
Louro e Carlos Príncepe sela-
ban na cafetaría Cabalo Roxo
da rúa Venezuela de Vigo o
compromiso da lista ponteve-
dresa ao Senado. Carlos G.
Príncipe ocuparía o primeiro
posto por orde alfabética.

Xa comezaran as presións de
Pérez Mariño e os seus conce-
lleiros afíns sobre Touriño para
impedir que Carlos Príncipe se-
xa senador. As presións multipli-
cáronse na reunións que a cúpu-
la socialista galega mantivo ao
día seguinte en Compsotela para
aprobar as listas. As abandeira-
das foron Lilian Álvarez e Maria
Xosé Porteiro, integrantes da di-
rección socialista e dúas das per-
soas máis próximas a Pérez Ma-
riño. A primeira como xefa de
gabinete cando era alcalde, a se-
gunda como concelleira e vocei-
ra do grupo municipal.

Desta volta Pérez Touriño
decidiu resistir ás presións e re-
mitir as listas a Madrid con Car-
los Príncipe como primeiro se-
nador socialista por Pontevedra
en orde alfabética, eliminando
ao proposto desde Galiza, con-
celleiro porriñés Ivan Vaqueiro.
Touriño necesita do acordo con
Príncipe.

Pero Madrid, unha vez máis
non estaba do seu lado. O secre-
tario de organización do PSOE,
o galego Xosé Blanco, pediulle
ao voceiro parlamentario, Jesús
Caldera, que presentase ao Co-
mité de Listas, a Enrique Curiel
como candidato a senador por
Pontevedra. Este organismo
aprobou a proposta. Foi precisa-
mente Antón Louro, o secretario
de organización galego, o que se
viu na obriga de comunicarlle a
decisión a Carlos Príncipe o día
12. Desde aquela, o senador
Príncipe xa se puxo a traballar
para, como hai oito anos, derro-
tar os designios dos seus pro-
pios compañeiros de partido que

o relegaron máis unha vez a un
posto non de saída.

Blanco contra Touriño

A decisión tomada polo PSOE é
“totalmente democrática”, tal e
como manifesta Pérez Touriño.
As agrupacións socialistas lo-
cais propoñen aos candidatos.
O Comité galego realiza a sáus
proposta á Comisión Federal de
Listas e, esta elé-
vaa ao Comité
federal que é
quen as aproba
finalmente. neste
caso, fixoo por
unanimidade.

Pero o certo é
que, máis unha
vez, Xosé Blan-
co realizou unha
manobra na que
a dirección gale-
ga quedou tota-
lente desautori-
zada coa imposi-
ción dunha per-
soa desde Ma-
drid. Xa pasara o mesmo nas úl-
timas eleccións muncipais, coa
imposición de candidatos a al-
caldes, entre eles Pérez Mariño
en Vigo e Santamarina, o agora
trásfuga, en Sada.

Dase a circunstancia de que
Enrique Curiel foi un dos máxi-
mos opoñentes a Francisco
Vázquez e Abel Caballero, xun-
to con Cerefino Díaz e Xerardo
Estevez. Proceso que desembo-
cou no congreso de Ourense e a
elección de Pérez Touriño como
Secretario Xeral. Blanco brin-
doulle o apoio a Touriño e, co

movil conectado na man es-
querda con Zapatera e o da man
dereita con Bono,  finalente
vendeulle o apoio do novo se-
cretario xeral galego a Zapatero
que recibiu alí mesmo a felici-
tación da man de Blanco.

Pero Xosé Blanco sempre
xoga a dáus barallas é, desde hai
tempo, pactou con Francisco
Vázquez o control do partido na
Galiza. Blanco, din os seus pró-

ximos que por ra-
zóns de Estado,
só contempla un
acordo co BNG
se este se supedi-
ta totalente ao
PSOE, segundo
manifestou hai
dúas semanas na
cadena Ser. Así
que decidiu darlle
un novo rumbo
ao PSOE galego.

Pero Enrique
Curiel, que apa-
receu moito tem-
po como o susti-
tuto de Santiago

Carrillo no PCE, ademais de ser
un dos revitalizadores do sector
galeguista no último congreso
do PSdG-PSOE, tamén é amigo
de Pérez Mariño e sempre pro-
curou un novo posto na política
tomando a ruta de Vigo.

Os membros da xestora vi-
guesa, que lle deron as costas a
Miguel Barros no conflito pola
alcaldía, pergúntanse agora por-
que ten máis forza o ex alcalde
que a maior agrupación socia-
lista galega que votou por abru-
madora maioría por Carlos
Príncipe.

O xornal Atlántico Diario
afirmaba que Mariño e os seus
tres concelleiros independentes
ameazaron con dimitir se Prín-
cipe integraba as listas do Sena-
do. ¿Situar a Curiel anteceden-
do a Príncipe foi unha solución
salomónica ou Mariño anuncia-
rá esa dimisión coa que seica
presionou?

Fontes da dirección socialis-
ta acusan a Mariño de chanta-
xista e afirman que presiona
con supostos informes compro-
metedores para algúns dirixen-
tes tratando de conseguir os
seus fins políticos.

Sexa como for, a división
interna dos socialistas vigue-
ses, a quen máis beneficia é a
Francisco Vázquez que, deste
xeito, pode tomar de novo a di-
rección do partido. Miguel Ba-
rros considera que este é o xei-
to de “supeditar os intereses do
sur aos do norte na Galiza”.
¿Sería unha coincidencia que
Francisco Vázquez anunciase
polos mesmos días a comida
de Fraga na súa casa?

Outra pergunta que se fan
algúns socialistas vigueses é
por qué Touriño se negou a di-
solver a agrupación de Vigo en
agosto, cando estaban todos os
papeis preparados, e pactou con
Carlos Príncipe.

Príncipe controlaría o car-
net e as cuotas de máis de oi-
tocentos militantes socialistas
vigueses e, teñen fundadas
sospeitas de que as cuotas as
paga unha mesma empresa, se-
gundo documentación remiti-
da á dirección para disolver a
agrupación.♦
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Latexos

¿Traballa
o PSOE
para o PP?
X.L. FRANCO GRANDE

Adereita que nos gober-
na nunca pagará ben
os servizos que certa

esquerda lle está prestando.
Nalgún caso, como adianto,
xa condecorou a un rexedor
coruñés que acostuma gabar
a política da Xunta ou a reci-
bir na súa casa, aínda non
aberta a campaña electoral,
ao seu Presidente. No primei-
ro caso, con asistencia e
asentimento dos máximos di-
rixentes que pensan gobernar
e, no segundo, coa súa
aquiescencia tácita.

¿E que condecoración te-
rán reservada para o señor
Rodríguez Ibarra, que tanto
desbarra contra as actuais te-
ses federais do seu partido?
Supoño que o Toisón de Ou-
ro, por máis que se retractou
ou o fixeron recuar. É o
menos que merece quen pro-
move os titulares de primeira
páxina que inspirou coa súa
proposta de eliminar os parti-
dos nacionalistas, ou que,
dende Londres, o Sr. Rajoy
diga cheo de razón –e con
certa razón– que a proposta
do señor Ibarra é a mellor
proba de que o seu partido
non sabe que modelo de
Estado defende. 

De Londres, un vello ami-
go dime que, visto dende alá
o panorama do Concello de
Vigo, ten a impresión de que
a dereita fixo unha sabotaxe
perfecta ao agochar a un dos
seus entre as chamadas forzas
de progreso coa finalidade de
dinamitalas e achanzar o
camiño para que a dereita
ocupe a Alcaldía desa cidade.
Ríome moito con esta “impre-
sión” do meu amigo, pero
axiña lle atallo e o tranquilizo:
a finura política da dereita
non chega a tanto. Pero vexo
que estas palabras miñas lle
producen máis desconcerto.

A forza de vivir nun país
civilizado, o meu amigo vai
un pouco de inxenuo, ou
paréceo, e dime que entón a
consecuencia ben pode ser
unha nova maioría absoluta
da dereita, pero por méritos
da esquerda, ou, como el di,
polo bo traballo que a esquer-
da está facendo a prol do
triunfo electoral da dereita. Eu
concordo e dígolle que
calquera día  Ibarra,  Bono ou
Vázquez  serán condecorados
co Toisón de Ouro ou coa
Medalla Castelao. Porque
cousas peores  se teñen visto.

Como nos pasa a moitos,
teme que o neofranquismo de
hoxe se vaia facendo irrespi-
rable mañá. E creo na
proposta dun político catalán
que, diante das babuxadas do
Ibarra, dixo que cómpre “fa-
cer pedagoxía fóra de Catalu-
ña”. Ese é o problema, civili-
zar o país. Pero xa non sei se
chegaremos a tempo.♦

Mariño e os seus concelleiros
ameazan con dimitir se Príncipe sae senador

Blanco alíase con Vázquez
contra Touriño

Os membros galegos do Comité Federal que votaran a prol de Carlos Príncipe, na foto, en Santiago, votaron en contra en Madrid.

A división
interna
dos socialistas
vigueses,
a quen máis
beneficia é a
Francisco Vázquez.
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A. EIRÉ
O BNG incluirá independentes
nas súas listas ao Congreso
porque pretenden que “refle-
xen todo o que se moveu no Pa-
ís nos últimos tempos”. O ou-
tro rasgo no que pensan os na-
cionalistas é no protagonismo
das mulleres nas candidaturas.

O BNG está tratando de fichar
para as súas listas, tanto ao Con-
greso como ao Senado, a persoas
independentes que traballaron
nos últimos tempos en Nunca
Máis. Tamén dirixen a súa ollada
cara o eido sindical e dos autó-
nomos. Segundo fontes da exe-
cutiva nacionalista pretenden
que as súas listas “reflexen o
movemento social do país”.

Afirman no BNG que o tra-
ballo de aproximación cara per-
soas que non están no campo na-
cionalista, senón no que se pode-
ría denominar “galeguismo”, ti-
vo unha excelente receptividade.
Esa sintonía acrecentaríase logo
da “deriva vazquista que acome-
teu o PSdG-PSOE  nos últimos
tempos”. As listas tamén sufrirán
un forte proceso de renovación
co inclusión de persoas que pro-
veñen do galeguismo cultural.

A respeito dos nomes, no
BNG gardan un total mutismo.
Por unha parte, non queren que
os nomes barallados pola Execu-
tiva saian á opinión pública por-
que o proceso de elección é com-
plexo. Primeiramente son as
asembleas comarcais as que pro-
poñen aos distintos candidatos.
Logo será o Consello Nacional, a

celebrar o próximo día 20, o que
elexirá definitivamente os candi-
datos. Ao ser as listas provinciais
e a estrutura do BNG comarcal,
as propostas son diversas sendo
o Consello Nacional o encargado

de “casalas”. A isto hai que unir-
lle a estrutura frentista do BNG.

Protagonismo das mulleres

Malia o hermetismo, A Nosa Terra

pudo saber que por A Coruña po-
derían repetir Francisco Rodríguez
e Carlos Aymerich. Os nacionalis-
tas consideran que a próxima le-
xislatura ten un papel determinan-
te na configuración do Estado, po-
lo que a experiencía destes dous
deputados resultaría básica.

Quen rexeitou recuncar por
Pontevedra foi Guillerme Váz-
quez. O seu posto será ocupado
por unha muller. O BNG aínda
non ten claro quen poderá ser a
cabeceira de lista, porque algun-
has das persoas consultadas ma-
nifestaron que, de ser posíbel,
preferían non ter que traballar
políticamente no Congreso. En-
tre os nomes posíbeis barallá-
ronse os de Salomé Alvarez, vi-
cepresidenta do Parlamento Ga-
lego. Tamén o da ex parlamen-
taria Olaia Fernández. O que se-
mella ter decidido no BNG é
que na lista de Pontevedra haxa
un maior número de mulleres ca
de homes.

A lista de Lugo tamén será
encabezada por unha muller. No
BNG gardan silencio sobre o seu
nome, porque esta aínda non
aceptou a proposta. Tampouco
en Ourense teñen claro aínda a
cabeza da lista. Algunhas fontes
tampouco descartan que poda ser
unha muller.

Sexa como for, na Executiva
do BNG están dispostos  a po-
tenciar unha forte renovación. Se
antes eran os cargos institucio-
nais territoriais os que completa-
ban as candidaturas, agora sera-
no persoas que non teñen rele-
vancia orgánica no BNG.♦
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Criticar na Galiza é
chorar. Se vostede
decide exercer o seu

direito de chinchar, se
inclusive ten a obriga
profisional de realizar
críticas e decide falar claro,
atopará imediatamente
diante dos fuciños un muro
de sentidiño ditándolle
contención, para que nada se
saia da inercia xeolóxica
reinante.

Non fale vostede da
inepta Real Academia
Galega, incapaz de conducir
un proceso de cambio
normativo. Algún petruciño
haberá que lle lembre a
auctoritasda Academia, ouh
Galicia, e por menos de
nada carrega vostede coa
culpa de que a Academia
sexa unha trapallada. Como
se alguén lle quixese retirar
a auctoritasesa. Os mesmos
petruciños falarán outro día
da sociedade civil, ouh a
máxica sociedade civil, que
debe ter a iniciativa. Nin
contigo nin sen min. 

Non fale tampouco dos
constantes incumprimentos
legais a respeito da lingua,
porque igual que lle din que
o idioma está
desaparecendo, ouh o
idioma, na seguinte
reviravolta tamén lle din que
non se pode impór.  

Galiza ten algo de oriental
instalado no ADN patrio, esa
tendencia ao quietismo que
só varía cando algún
inadaptado (que será deles?)
descoloca unha peciña e
rompe esta harmonía fofa que
nos leva.  

A Mesa denunciou estes
días que un de cada tres
institutos de Galiza ten
libros de texto en castellano
para materias que se deben
impartir en galego. O
número de profesores que
explican en castellano nas
disciplinas que deben estar
en galego é loxicamente
moito maior. Segundo esta
organización só a nugalla
dos inspectores fai posíbeis
as irregularidades. 

Mais atención, porque un
incumprimento deste calibre
sobarda a cuestión
lingüística e convértese nun
gravísimo problema de falta
de calidade. Cando nunha
aula se imparte Xeografía en
español con libro en galego,
na outra a medias en español
e en galego, a falta de rigor
científico é tan grande que
converte a materia nunha
vulgaridade impropia de
centros de cultura. Á marxe
de que moitos boten as mans
á cabeza, ouh a cabeza,
porque se leve a cabo a
denuncia, A Mesa está a
cumprir co seu deber de
organización cívica, cunha
decisión de profundo calado
político. Galiza necesita de
articulación social, por iso a
crítica responsábel e o
cumprimento das normas
resultan tan beneficiosas,
aínda que molesten a
algúns.♦

Francisco Rodríguez e Carlos Aymerich repetirán pola Coruña

Dúas mulleres poderían encabezar
as listas do BNG por Lugo e Pontevedra

A.N.T.
O BNG está disposto a participar
“responsabelmente” na gobernabi-
lidade do Estado coa única condi-
ción de que se constrúa “tendo en
conta os intereses de Galiza”, se-
gundo afirmou Anxo Quintana.
Iso non quer dicer que o BNG vaia
participar no Goberno do Estado.

O novo líder do BNG, Anxo
Quintana, está ledo, se temos que
crer o seu discurso no Consello
Nacional e as distintas interven-
cións que fai diariamente en dis-
tintas vilas do País. “O novo
BNG está en marcha e camiña
con paso firme, tras culminar con
éxito un proceso de renovación
exemplar”. Así comezou o seu
discurso ante o máximo órgano
nacionalista entre asembleas.

O ano pasado Pérez Touriño
presentabase como o “único lider
sólido ante a desintegración do
PP e as loitas internas no BNG”.
Agora Quintana devólvelle a pe-
lota con efecto retardado: “fronte
a un PP metido en manobras su-

cesorias e un PSOE en estado de
Xestora Permanenteemerxe o
BNG como forza unida, seria, co-
erente  e comprometida co País”.

¿Chega esta situación para
tanta euforía? Quintana pensa
que logo das eleccións de marzo,
“goberne quen goberne vai ter
que contar con Galiza”. E o
BNG está disposto a “participar
responsabelmente na gobernabi-
lidade do Estado”.

Non é que os nacionalistas
galegos pensen entrar nun gober-
no, algo que aínda non fixo si-
quera CiU, senón que ollan un
panorama sen maioría absoluta
onde os seus votos poden ser ne-
cesarios e mesmo determinantes.
Uns votos que “van pesar e deci-
dir como nunca o puderon facer á
hora de escoller quen goberna en
Madrid”.  Nesta ocasión o BNG
non aposta publicamente polos
socialistas como hai catro anos.

Tampouco queren falar nesta
precampaña electoral de conse-
guir grupo parlamentario propio.

Hai catro anos, o non acadar a
meta proposta supuxo a interiori-
zación dunha derrota.

Desta volta Quintana prefire
falar dunha nova situación políti-
ca na que “queiran ou non quei-
ran, se abrirá o debate sobre a re-
forma constitucional e reformula-
ción do Estado”. No BNG consi-
deran que unha presenza forte do
nacionalismo galego “vai garantir
un cambio de políticas para Gali-
za”. Propaganda ou convenci-
mento, Quintana definiu as elec-
cións de marzo como “o momen-
to de Galiza”. O BNG ten a vista
posta en lograr “un novo contrato
entre Galiza e o Estado español”.
Os votantes van ter a última pala-
bra para conseguir o que os na-
cionalistas denominan como “un-
ha vía galega para a transforma-
ción democrática do Estado espa-
ñol  nun Estado plurinacional”.

Un pacto nacional

Anxo Quintana tamén afirmou

ante o Consello Nacional que “a
realidade ábrese paso na axenda
política de Galiza” e o mérito se-
ría do BNG. O voceiro nacional-
sita cita os problemas pesqueiros
e as propostas do BNG para ter
unha política propia de represen-
tación internacional para a pesca
galega. A reforma Zaplana da po-
lítica de formación e o apoio do
BNG ao recurso da Xunta ante o
Tribunal Constitucional. Os na-
cionalistas aproveitaron a ocasión
para propoñer a creación dunha
Axencia Galega da Competitivi-
dadeen permanente cooperación
cos axentes económicos.

O BNG tamén lanzou a pro-
posta dun grande Pacto Nacional
para unha nova política económi-
ca ollando os datos alarmantes do
paro: “de cada dez novos parados
que houbo no Estado en decem-
bro, seis eran galegos”.

¿Refrendarán os resultados
de marzo a opinión de Quintana
de que “o cambio xa comezou na
Galiza é ninguén o vai parar”?♦

Quintana afirma que logo de marzo se abrirá o debate sobre a Constitución

Os nacionalistas dispostos
a participar na gobernabilidade do Estado

Francisco Rodríguez.                                                                        PACO VILABARROS



A.E.
No PP galego decretouse a lei
do silenzo ata o 14 de marzo.
Pero os seus dirixentes falan
como ventrílocuos, en ara-
meo, mentres puxan polos
postos nas listas electorais.
Estase librar a penúltima ba-
talla polo sucesión de Fraga.

“Manter a unidade a toda costa
no partido ata despois de mar-
zo”, esa é a consigna tanto de
Manuel Fraga como de Mariano
Raxoi para o PPdG. Pero cum-
prir a consigna non é nada sin-
xelo cando se están a elexir os
candidatos ás elección xerais e,
ao mesmo tempo, a dilucidar ao
sucesor de Fraga.

Un Fraga que recoñece por
vez primeira publicamente que
hai dirixentes que están traba-
llando, máis da conta, para suce-
delo. Algo do que non gusta pero
que non pode impedir. Porque as
augas populares andan moito
máis revoltas do que semellan.

O mesmo Mariano Raxoi ti-
vo que intervir directamente para
frear o cese de Xesús Palmou co-
mo secretario xeral ante o des-
contento dunha boa parte do diri-
xentes, segundo informou o dia-
rio ABC.

Mariano Raxoi viuse na
obriga de manter reunións coas
distintas agrupacións provin-
ciais para garantir paz interna
ata despois das eleccións de
marzo. Ao mesmo tempo, quixo
coñecer os apoios cos que con-
tarían os distintos pretendentes
a suceder a Fraga.

Segundo fontes do PP, Ra-
xoi tiraría a conclusión de que
os apoios a unha hipotética can-
didatura de Ana Pastor, ministra
de Sanidade en campaña desde
hai dous anos, son máis ben es-
casos.

Ante a pouca simpatía que
concita Ana Pastor na Galiza,
persoas próximas a Mariano Ra-
xoi, tentan promover a candida-
tura de Alberte Núñez Feixóo. O
actual conselleiro de Obras Pú-
blicas tamén leva unha frenética

actividade tanto na colocación
de primeiras pedras como de
reunións con alcaldes do PP. A
candidatura de Feixóo non esta-
ría tampouco mal vista por Fra-
ga. Ou polo menos é o que pen-
san algúns dos seus máis direc-
tos colaboradores.

Un presidente ao que tentan
desavir con Xosé Cuiña. O seu
ex conselleiro aparece con 20
puntos de vantaxe na preferencia
dos galegos sobre os demáis po-
síbeis candidatos a suceder a

Fraga segundo un inquérito de
La Razón.

Que din os rumorosos?

Polos corredores da Xunta afir-
mábase que ese inquérito fora
pagado polo propio Cuiña Cres-
po. Os rumores e o enfado de
Fraga levaron ao de Lalín a en-
viar unha carta a La Razónpara
desmentir que estivese na carrei-
ra sucesoria, cando moitas perso-
as saben que é totalmente ao

contrario.
Un Cuiña que se despraza a

Madrid dúas veces por semana.
Segundo algún dos seus próxi-
mos,  o motivo sería traballar co
equipo de Mariano Raxoi. Cuiña
sería asesor en temas municipais.

Estas fontes afirman que,
malia as distintas regueifas que
se producen no PPdG, entre os
bandos dos políticos, Cuiña e
Raxoi seguén a manter en pé o
pacto que asinaron hai máis dun
ano en Madrid. O mesmo Cuiña
Crespo ten recoñecido as dife-
rencias políticas existentes entre
ambos, pero, de momento é tem-
po de pertrecharse para a batalla.

Se Cuiña utiliza o confiden-
cial para dar a saber as súas in-
tencións, o seu amigo Xosé Luis
Baltar aparece como a voz do es-
píritu galeguista.

Así, a comezos de ano, na
reunión do PP ourensán con Ra-
xoi, Baltar recordáballe que “o
PPdG ten que ser decididamente
galeguista”.

Baltar cree que en Madrid non
se atreverán a impoñer un candi-
dato na Galiza que non queira a
maioría do partido. Analiza que
son tan teimados como para per-
der o goberno da única nacionali-
dade histórica na que mandan ra-
chando a coesión interna.

Baltar advertiu logo da xun-
tanza con Raxoi que “despois de
marzo falaremos do que hai que
falar, que é moito”. Mentres tan-
to, acata a orde de boca pechada.
Pero a confección das listas ao
Congreso failles falar a moitos
coma ventrílocuos.♦
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Recordan vostedes cal foi o de-
tonante da crise que acabou es-
naquizando boa parte do creto
electoral de PSOE e BNG en Vi-
go e sementado de incertezas a
posibilidade dunha alianza que
desprace o PP da presidencia da
Xunta? Lembran o impasíbel
rostro de Ventura Pérez Mariño
proclamando que a rexeneración
da política local pasaba indefec-
tibelmente pola recondución da
política urbanística que el ía pi-
lotar? Sóanlles aquelas afirma-
cións de que a acción reformista
e dignificadora que abandeiraba
non era posíbel sen dispoñer da
peza fundamental que supoñía
contar cun xerente de urbanismo
de confianza? Pídolles que fagan
este doado exercizo de memoria
para analizar aqueles argumen-
tos á luz da situación actual.

Pérez Mariño xustificou o
trascendente paso de expulsar do
goberno o BNG, punto orixinal
da crise que acabou cunha con-
celleira popular na alcaldía, na
“traizón” perpetrada polos edís
nacionalistas ao non permitirlle
designar un xerente de urbanis-
mo do seu gusto. Esa acción era,
segundo nos deu a entender Ma-
riño, un golpe determinante diri-
xido a lle impedir desenvolver
unha acción purificadora no ám-
bito da política urbanística vi-
guesa. Deixemos a un lado o fei-
to de que o xerente ao que tanto

aborrecía o independente socia-
lista fora consensuado por todos
os demais grupos da corporación
e que contara, virtude nada
desdeñábel en Vigo, co apoio ex-
plícito dos colectivos que traba-
llan no sector, de asociacións de
empresarios ou das entidades ve-
ciñais. Esquezamos incluso que
o xerente de Urbanismo non ten
capacidade para ditar a política
urbanística, non vota no Conse-
llo da Xerencia, non concede li-
cenzas, non impón sancións e a
súa sinatura pouco vale se non
está acompañada pola do alcalde
ou a do concelleiro de Urbanis-
mo. Aparquemos estas conside-
racións e fixémonos no que de
seguido lles explico.

Acaba de entrar en vigor a
nova lei que regula o funciona-
mento dos grandes municipios

do Estado. Esta norma introdu-
ce importantes modificacións
no que atinxe ás competencias
dos gobernos municipais en ma-
teria urbanística. Até agora en
Vigo, era o Pleno da corpora-
ción o que tiña a competencia
para a aprobación das figuras de
planeamento secundario, PE-
RIs, PAUs, ou planos parciais,
mentres que ao Consello da Xe-
rencia lle correspondía, por
exemplo, darlle o visto e prace a
proxectos de urbanización ou de
compensación. Este sistema ga-
rantía un control efectivo do
planeamento e a xestión urba-
nística por parte da maioría dos
grupos da corporación munici-
pal. Tras a aprobación da nova
lei, todas estas funcións sonlle
atribuídas ao alcalde ou á Xunta
Local de Goberno, co que queda

en mans do equipo de goberno
en exclusiva, non só, a xestión
urbanística, senon tamén, unha
significativa parte do planea-
mento. O pleno, o conxunto da
corporación, só conserva a ca-
pacidade de decidir a aproba-
ción do Plano Xeral de Ordena-
ción Municipal, unha importan-
te competencia sobre a que ne-
cesariamente debe concorrer un
amplo consenso cidadán.

Pérez Mariño coñecía perfec-
tamente este proxecto de lei. Po-
lo tanto, era sabedor de que co
novo ano ía poder exercer un
control efectivo sobre toda a área
municipal de urbanismo, cunhas
competencias moi superiores ás
que dispuxo o seu antecesor no
cargo. Por que entón facer “ca-
sus belli” da elección do xerente
até romper co pacto de goberno?

Quizais por que sabía que a en-
trada en vigor da lei lle ía pro-
porcionar unha ampla marxe de
manobra, non só para desenvol-
ver a xestión urbanística, senon
tamén para manexar os orzamen-
tos realizando contratacións ou
outorgando concesións?.

O único atranco para que
Mariño puidese gobernar con
certa comodidade, apoiándose
nas súas ampliadas competen-
cias, era a necesidade de aprobar
uns presupostos. Pero ese obstá-
culo podía superarse se, como
prevía, o BNG non se atrevía a
presentar unha moción de censu-
ra co Partido Popular. Ese era o
plano. Pero as urxencias do
PSOE na Deputación da Coruña
fixérono fracasar.

Pasou o que pasou e o “plano
Ventura” transformouse no “pla-
no Corina”. A alcaldesa valerase
agora das prerrogativas que lle
brinda a lei sabendo que, polo
menos a curto prazo, a oposición
está o suficientemente debilitada
como para poder xustificar ante
a opinión pública unha actitude
obstrucionista da acción de go-
berno e que ademais PSOE e
BNG carecen de forza moral pa-
ra presentar unha moción de cen-
sura. Nunca soñou o Partido Po-
pular poder ollar un panorama
tan favorábel desde a Praza do
Rei despois de tan cativos resul-
tados electorais en Vigo.♦

Do ‘Plano Ventura’
ao ‘Plano Corina’

XOSÉ MANUEL AÑEL

As ansias de poder case absoluto que tiña Pérez Mariño valéndose da nova
Lei das grandes cidades racharon un goberno de coalición das esquerdas e
valéronlle ao PP para tomar conta da cidade cunha maioría moi feble.

Vigo

Raxoi salva a Palmou e Cuíña viaxa a Madrid dúas veces á semana

A lei do silencio no PPdG

Xesús Palmou, secretario xeral do PPdG.                                                                                                            PACO VILABARROS
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Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

O goberno dos amigos
LOIS DIÉGUEZ

Unha parte das corporacións locais, nas grandes cidades, go-
bernarán os intereses colectivos cos seus amigos. Nas Xuntas
de Goberno Local aparecerán persoas que nada teñen a ver co
concello, metidas a dedo polo próprio alcalde ou alcaldesa, no
seu caso. É dicer, que as forzas vivas que antes buscaban os
seus subterfúxios para aproveitar os proxectos públicos no seu
benefício, agora, con abenzoamento da lei aprobada polo PP e
máis o PSOE, terán un posto asegurado no que antes se cha-
maba Comisión de Goberno. E aqueles concelleiros e conce-
lleiras que foron elixidos por vostede e máis por nós para for-
mar parte da Corporación, quedarán submetidos ao ostracismo.
Di a lei que os Plenos serverán para fiscalizar a acción deste
goberno con parte dos seus membros non elixida directamen-
te. Difícil vai ser isto, pois poucos recursos terán para se me-
ter nesas amplas competéncias deixadas agora nas Xuntas de
Governo. A democrácia doe-se cada dia máis nesta carreira de-
senfreada do bipartidismo para perpetuar-se no poder,  e resul-
tará cada volta máis difícil liberar  do secuestro os principios
básicos da mesma. Estarán agora os seus autores a celebrar a
promulgación da lei cos seus novos compañeiros de Xunta. E
os demais, como sempre, a sestear.♦

Subliñado

E nós
en bañador
SUSO DE TORO

Semella inevitábel, vaise revisar o  modelo político e ad-
ministrativo de España. O máis importante, a idea na-
cional vai ficar de lado outra vez, aínda que inevitabel-
mente é un debate que corre por embaixo. Con todo, ese
é o verdadeiro asunto, problema, sen unha idea de Espa-
ña compartida e que abarque a diversidade persoal e na-
cional, isto é sen unha idea nacional moderna, e non deci-
monónica, pois non haberá tampouco entendemento. Se-
guiremos este diálogo de mala fe e de ralear con rencor. 

E neste momento é cando máis clamoroso é o fraca-
so nacional galego: non hai espacio no curro do baile pa-

ra nós. Poderemos darlle as voltas que queiramos, mais...
ninguén se acorda de nós fóra de aquí e a sociedade ga-
lega non ten axenda política ningunha, moito menos a
súa situación dentro do Estado. Pódese dicir que desde
hai uns anos na Galiza desa-
pareceu a política, non hai
axenda política, non se discu-
te nada, non se plantexa desa-
fío ningún. A nosa situación é
estar fóra da historia, conxela-
dos e condenados ao posfran-
quismo, agora Fraga Iribarne
e mañá a quen manden, Ana
Pastor ou calquera outro vera-
neante madrileño. 

Vanse revisar as atribu-
cións das autonomías, o encaixe de Euskadi e Catalunya
en España, e aquí nin sequera demos enchido o espacio
que nos reservaba a autonomía. E iso é porque, haino que
dicir, aquí quen quixo a autonomía? Parece que ninguén.
Queríaa a xente, demostrouno cando se mobilizou cunha
dimensión histórica para pedir que a autonomía que o
PSOE e a UCD querían negar. Foron unhas mobilizacións
enormes e que ninguén lembra, este é un país sen memo-
ria nacional, hai memorias de partido, de grupo, mais non
hai memoria nacional. Os novos cidadáns ignoran que

centos de miles de galegos tiveron iniciativa política e
romperon o pacto para limitar a autonomía a vascos e ca-
taláns. Iso é gravísimo, ese esquecemento é enfermidade. 

E como só foi a xente común, a cidadanía, quen quixo
ter ese autogoberno, como non
a quixeron nin a maior parte
dos nacionalistas, os que lle ti-
ñan que ter dado contido na-
cional a esas institucións, nin a
maior parte dos socialistas nin
a case totalidade da dereita qui-
xeron a autonomía... pois na-
ceu morta. Así que perdemos
todos estes anos. De modo que,
se non temos unha base firme,
terra debaixo, un autogoberno

asentado, qué habemos discutir agora de reformalo? 
Sentímonos amargados veces abondas pola falta de

enerxía da nosa sociedade para reaxer, para ser suxeito
activo. É inxusto, volveuse ver hai un ano e foi sempre
así: a nosa xente é mellor que as superestruturas cultu-
rais e políticas que din expresar a nosa sociedade. Se ca-
dra temos que importar dirixentes, creadores de cultura,
sociedade, política. Da espléndida Catalunya, por un
exemplo. (E haberá quen torca o bico e diga, “aigh, qué
burgués”. Quen nos dera).♦

O Tempo Aberto

‘Se non temos unha base firme,
terra debaixo, un autogoberno
asentado, qué habemos discutir

agora de reformalo?”

Menos mal que remataron as
festas do Nadal. Xa ninguén po-
derá asaltarnos nos semáforos
de Santiago disfrazado de Rei
Mago ou Papá Noel coa mala
idea de reclamarnos unha axuda
para comer despois de entregar-
nos un simple caramelo como
engado. Menos mal que a pren-
sa local –sempre alerta– nos pu-
xo en garda contra os “falsos
Santa Claus”, contra os peóns
especializados en “asaltar” desa
maneira os inocentes automobi-
listas que tiñan que deterse nas
encrucilladas; salientando, por
suposto, o feito de que os falsos
Santa Claus fosen estranxeiros,
romaneses para máis sinais;
pondo de relevo que os inmi-
grantes xa non se conforman
con pedir, que mesmo amosan
iniciativa para buscaren comi-

da, polo que son, obviamente,
máis perigosos. Seica as forzas
vivas de Compostela xa puxe-
ron estes feitos no coñecemento
da policía. Menos mal. Pode-
mos respirar tranquilos. Con
sorte, tomarán medidas para
evitar que os romaneses nos pi-
dan cartos nos semáforos vesti-
dos de peliqueiros no antroido
ou de nazarenos. É que non po-
de ser. E se lles dá por disfrazá-
rense de alcaldes, ou de candi-
datos ás eleccións xerais, ou de
presidentes do goberno? Nunca
se sabe até onde podería chegar
o enxeño destes invasores.

Menos mal que acabou o
Xacobeo 2004, pensarán dentro
dun ano os necesitados de axuda
(galegos ou non), os que non
conseguisen facerse ricos (dis-
frazados de Papá Noel ou non)

durante o Ano Santo que vén de
comezar. Antes diso, comproba-
rán que non pola masiva chega-
da de potenciais doantes será
mellor ano para eles. Non tarda-
rán en sentírense perseguidos,
en parte por culpa dos irrespon-
sables fotoxornalistas que con-
verten en noticia a súa presenza
diante da Porta Santa e doutros
lugares moi transitados. Os pe-
didores celebrarán que remate o
ano porque antes terán que su-
frir presións e persecucións se-
mellantes ás de anos santos an-
teriores por parte das autorida-
des policiais, que sempre che-
gan antes e con máis abundantes
recursos cós que deberían ache-
gar os departamentos de servi-
zos sociais. Ilegais ou non, non
son persoas que adoiten votar,
de xeito que a consigna manda-
rá evitar que molesten (aínda
que só sexa coa súa noxenta
imaxe) aos votantes.

Menos mal que Chus e Xur-
xo non terán que agardar a 2005
para poderen casar en galego,
como querían. Menos mal que
aínda hai tradutores áxiles e, so-
bre todo, menos mal que aínda
hai militantes do galego en cal-
quera momento e situación.♦

Por fin pasou o Nadal
XAVIER LÓPEZ

O Ano Santo complica as cousas para os esmolantes romaneses. Os medios locais con-
sideran que estas prácticas poñen o risco do futuro da cidade como destino turístico.

Santiago
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O día dezanove hai unha mo-
ción de censura contra vostede,
só seis meses despois das elec-
cións, chega moi rápido.

Rápido, pero tivemos tempo
de abondo para demostrar a nosa
capacidade de goberno. Se se le
a prensa, vese como os alcaldes
da comarca avalan a este gober-
no como dialogante e capaz de
impulsar proxectos importantes
na área metropolitana e en Sada.
Desbloqueamos a vía ártabra,
que estaba paralizada por Sada;
fomos capaces de negociar un
novo trazado, co que colabora-
mos solidariamente ao desenvol-
vemento da comarca. Tamén me-
temos a Sada no plan viario co-
marcal, como admitiu o propio
Núñez Feixoó. Negociamos a in-
corporación á planta de rexiclaxe
de Nostián, unha instalación con
problemas pero preferíbel ao
modelo de xestión de lixo de SO-
GAMA. No que se refire á cues-
tión inmobiliaria, chegamos a
acordos importantes e no aspecto
cultural, a programación de Casa
da Cultura aumentou en calidade
e cantidade e a normalización
avanzou moito nun concello que
era monolingüe en español. Fí-
xose moito traballo de rotula-
ción, porque aquí aínda había ca-
sos de topónimos como Molino
de Viento. A xente ve todo isto,
sabe que o trato é máis aberto e
dialogante, deixou de haber pri-
vilexios en Sada.

Pero o PP algo diría desde a
oposición, que había cousas
que paralizar, por exemplo.

Aquí o único que hai que pa-
ralizar é a moción de censura,
non o traballo do goberno. En
seis meses o PP non fixo oposi-
ción, o único foi un escrito de
seis folios pedindo que o conce-
llo rexeitase o plan Ibarretxe. Iso
que había un pleno mensual, a
pesar de que a lei di que pode ha-
ber un cada dous meses. En seis
meses Rodríguez Ares pasou po-
lo despacho da alcaldía por soli-
citude miña moito máis que toda
a oposición en toda a historia da
democracia.

Pero en seguida houbo
plans para derrubar este go-
berno.

Ares manifestou desde o pri-
meiro día que estaba buscando
como facer unha moción de cen-
sura e o tránsfuga do PSOE,
Santamaría, dixo no verán que o
goberno non ía durar. Despois, a
moción asinouse o 27 de novem-
bro, de modo que tiveron que
negociar durante algún tempo
antes. Iso demostra que o gober-
no tiña un topo, que era do
PSOE, o agora tránsfuga Santa-
maría. Falamos dun histórico do
PSOE, por iso non valen descul-
pas e hai que esixir responsabili-
dades. Quen avalou a este ho-
me? Ademais, agora saen voces
do PSOE local dicindo que “to-
do o mundo sabía quen era San-
tamaría”. O PSOE tiña que to-
mar boa nota; con estas atitudes,
de que vale asinar pactos?, por-
que ou o comportamento do
PSOE é desleal ou aparecen in-
dividuos como este.

No caso do BNG tamén po-
demos falar de Sarria ou de
Carral, xa que neses dous luga-
res os concelleiros do Bloque
incumpriron os pactos.

En Sarria a reacción do BNG
foi de cese fulminante da conce-
lleira e en Carral suspendeuse a

toda a militancia local. Se quere-
mos unha democracia xusta, pre-
cisamos unha conduta intachá-
bel, como a do BNG. Mesmo en
Sada, non cesei ao concelleiro
tránsfuga mentres o PSOE non
actuou, e cando o cesei, nomeei
para o seu posto ao outro conce-
lleiro socialista, porque o noso
pacto era cos socialistas. En Vi-
go, que fixo o alcalde do PSOE?

Rodríguez Ares veu dicir
que o PP botábao fóra para
salvar a imaxe.

Cando Rodríguez Ares fai

declaracións, son torpes, pero
sentidas. Esa é a política do PP.
Que lles dá o PP, que todos os
tránsfugas que hai vanse con
eles. Sada é o paradigma: o que
importa é o poder polo poder.
Logo está esa atitude hipócrita
do PP dicindo que vai expedien-
talos. Dentro de catro anos en-
tran de novo e non pasou nada.
Unha organización seria non po-
de ter un senador como Rodrí-
guez Ares que faga isto, que con-
tradiga os seus acordos antitrans-
fuguismo. E se o ten, a socieda-

de ten que tomar nota e dentro de
dous meses actuar co seu voto,
porque isto é un fraude.

Non pode paralizarse a mo-
ción?

Son oito concelleiros do PP e
parece que ningún se bota atrás,
cousa curiosa, para que logo di-
gan os do PP que cumpren os
pactos contra os tránsfugas. Con
outra atitude por parte do PP, se-
guro que se botaba atrás algún
concelleiro. Despois do día deza-
nove pode darse o paradoxo de
que o único grupo político que

quede no concello sexa o BNG.
Ao PP márchanselle todos ao
grupo de non inscritos, xunto co
tránsfuga e o concelleiro do
PSOE que queda ten que pasar ao
misto, onde están os independen-
tes. Entón quedaremos sós como
grupo político e desde logo imos
a seguir demostrando que somos
un grupo serio, o único que pode
gobernar o país, porque o PP é
unha forza caciquil que só quere
alcanzar o poder de calquera for-
ma e o PSOE un partido feble
que leva tránsfugas ou é desleal
cando goberna en coalición.

E a lei antitransfuguismo
non dificultará o traballo a Ro-
dríguez Ares e aos seus?

A lei antitransfuguismo re-
córtalles algún poder pero aínda
non esta aprobada. Aquí, o único
claro é que se vulneran as nor-
mas democráticas a calquera
prezo e a cidadanía ten de dicir
que esta xente non é de fiar, por-
que o meu goberno representa a
4.600 votantes e o PP a só 3.000.

Tamén pode acontecer que
en dous meses Rodríguez Ares
sexa condenado e quede inha-
bilitado, xa que ten unha causa
pendente.

Pode ser, porque ten unha cau-
sa penal pendente e creo que San-
tamaría ten algo pendente tamén,
pero son cuestións que dependen
dos tribunais e hai que deixalos
actuar e ser respectuosos coa pre-
sunción de inocencia. En caso
contrario pode eximirse aos parti-
dos das súas responsabilidades,
porque se poderían escudar detrás
do feito de seren uns delincuentes
e as organizacións claro que son
responsábeis desta situación.

Cando era alcalde, Rodrí-
guez Ares tiña unha foto de
Franco no seu despacho. É un-
ha anécdota?

Non, iso tiña simboloxía,
pero pode que se volve á alcal-
día non a coloque de novo, es-
tará ocupado noutras cousas.
Cando nós chegamos paraliza-
mos algunhas obras porque ca-
recían de licencias e el protes-
tou dicindo que o urbanismo lo-
cal estaba paralizado. Estare-
mos vixilantes por se esas obras
botan a andar outra vez.

Vostedes e a cidadanía, por-
que a mobilización en Sada é
importante.

Cando me invitaron a falar
despois da última manifestación,
ante catro mil persoas dixen que
aquí aparece unha nova marea de
dignidade como a de Nunca
Máis.A xente que participou ten
que reaccionar co seu voto e de
aquí a dous meses ten unha boa
oportunidade para facelo. A xen-
te ten que comparar o comporta-
mento do BNG e o dos partidos
estatais. O BNG, cando goberna,
faino con respecto á democracia
e sen escándalos. Cando perde
unha alcaldía por procedementos
democráticos, realiza unha opo-
sición leal e sen manobras. Do
PP sabemos como actúa e des-
graciadamente o comportamento
do PSOE, a nivel xeral, deixa
bastante que desexar, non é leal.
Aquí non son dous tolos, Rodrí-
guez Ares e Santamaría, é unha
estampa que se reproduce. Os
dous partidos estatais fixeron un
pacto contra o transfuguismo,
pero convén deixar unha porta
aberta por se se cola un naciona-
lista, hai que matar o animal an-
tes de que medre.♦
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Abel López, alcalde de Sada
‘Que lles dá o PP, que todos os tránsfugas

que hai vanse con eles?’
HORÁCIO VIXANDE

Ante a inminencia dunha moción de censura asinada entre o PP
e un tránsfuga do PSOE, o alcalde nacionalista de Sada, Abel
López, aborda o problema da lealdade nos gobernos municipais
e da atitude do PSOE e o PP para rematar co transfuguismo.

PACO VILABARROS
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O grupo de goberno do Partido
Popular no concello de Ourense
decidiu manter o mesmo procede-
mento para a selección de persoal
que viña utilizando até hoxe. No
último pleno da institución, os po-
pulares rexeitaron a proposta do
BNG de confeccionar unha nova
ordenanza reguladora. O conce-
lleiro nacionalista, Iago Tabarés,
acusou o goberno de Manuel Ca-
bezas de realizar unha “caciquil,
arbitraria e clientelar política de
contratación”, esquecendo os
principios de igualdade mérito e
capacidade que deben imperar no
acceso á Administración Pública.
Tabarés denunciou que a meiran-
de parte dos contratos temporais
fanse por “contratación directa,
sen publicidade previa” e que
mesmo “existen casos de persoas

contratadas até nove veces en ma-
terias tan dispares como a infor-
mática ou a xardinaría”. O edil na-
cionalista precisou que “o 70%
das contratacións no concello fan-
se a dedo, e en moitos casos res-
ponden a criterios de amizade, pa-
rentesco ou afinidade política”.

O concelleiro de Persoal,
Francisco Xabier Rodríguez Nó-
voa, dixo sentirse ofendido pola
inciativa do BNG porque o seu
grupo ten elaborado un plano de
emprego no que se concreta o ca-
dro de persoal da institución en
720 funcionarios fixos e un pro-
grama anual de oferta pública.

Unha das sorpresas da mesma
sesión plenaria foi a retirada por
parte do PSdeG dunha moción
sobre a posíbel incompatibilidade
dos negocios vinícolas do alcalde

con Caixanova, entidade coa que
participa no viño “Vinum Te-
rrae”. Os informes xurídicos leva-
ron o voceiro socialista, Francis-
co Rodríguez, a esquecer as súas
acusacións, en parte xustificadas
no feito de que Cabezas cobra un
dos salarios máis cuantiosos de
todo o Estado xustamente pola
dedicación que se lle supón nas
súas funcións de alcalde.

A corporación ourensá si esti-
vo de acordo na declaración de
Alexandre Bóveda como Fillo
Predilecto de Ourense, tal e como
propuxo o ano pasado o BNG,
coincidindo cos cen anos do seu
nacemento. Tamén se deu apoio
unánime a unha proposta do PS-
deG para que se dedique unha rúa
do centro urbano ao alcalde so-
cialista Manuel Suárez Castro, fu-

silado en 1936. Deste xeito, pre-
téndese dar homenaxe a todos os
que sufriron a represión franquis-
ta. Malia o acordo, a capital ou-
rensá mantén o nome de figuras

destacadas da ditadura nalgunhas
rúas do centro, como a de Capitan
Eloy, mentres Castelao ou Otero
Pedrayo seguen esquecidos en rú-
as e estradas da periferia.♦

Contratos e negocios
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

O Concello rexeitou as denuncias por clientelismo no re-
parto laboral público. O PSdeG retirou a demanda sobre
incompatibilidades contra o alcalde, Manuel Cabezas.

Ourense

Galiza/Galicia, para quen queira ver, é un-
ha realidade plural, aínda que unha análise
ben estendida e dogmática sosteña que é
dicotómica, a saber, que as forzas popula-
res e progresistas se agrupan arredor das
opcións políticas de esquerda e os repre-
sentantes das forzas negadoras do progre-
so e inmobilistas sitúanse na esfera das op-
cións de dereita. Esta análise procede, sen
dúbida, dese gusto maniqueo e obsesiva-
mente simplificador de ter que distinguir á
primeira ollada os dous bandos, o dos bos
e xenerosos e o dos imbéciles e escuros.

Se comecei pola frase “un país, dous
sistemas” foi, con certeza, por mor do seu
clasicismo de máxima acuñada para falar
da China e a súa evolución recente a partir
de Deng Tsiao Ping (un ten os seus pasados,
aos que por nada renunciaría pois sen esas
experiencias un non sería un mesmo, senón
outro). Podería seguir sen rubor por falar de
tres  clases de opcións políticas básicas, ca-
tro nacionalismos diferenciados, cinco sub-
conxuntos e seis ou máis grupos no interior
de cada un deles até volver incomprensíbel
a mensaxe que quero transmitir.   

Continuarei facendo uso dun autor e
dun razoamento tamén clásico. Claude Le-
vi-Strauss distinguía dous tipos de socieda-
des, as “frías” que estudaría a antropoloxía
e as “quentes”, dominio de estudo privile-
xiado dos historiadores. Todas as socieda-
des, segundo Levi-Strauss teñen un grado
parello de “historicidade”, pero certas a vi-
ven como inmutábel, inscribíndose así nun
pasado permanente. Paréceme que esta
dualidade “frío” versus “quente” dáse ni-
diamente na sociedade galega. Hai un sec-
tor que quere avanzar admitindo a comple-
xidade da estruturación social e cultural e
hai un outro sector que se resiste a calquera
cambio, que se aferra como un cravo ar-
dente ás tradicións, que ve como foráneo e
case como demoníaco calquera aire de in-
novación. Non. Non estou definindo nin
clases sociais diferenciadas, nin opcións

políticas distintas, nin tan sequera opcións
lingüísticas separadas e inmiscibeis. 

Esa compoñente dupla frío (auga),
quente (óleo) non representa pois un gru-
po de poboación homoxéneo. Non son as
clases acomodadas as inmobilistas e as
clases proletarias e campesiñas as progre-
sistas. Non son os que falan galego os que
adoran o pasado, e os que se expresan en
castelán os representantes do progreso
(nin tan sequera é verdade o contrario).
Non son os que militan nos partidos cha-
mados de dereita membros dunha estirpe
diferenciada, nin étnica nin economica-
mente. Tampouco o son os que militan
nos grupos ou movementos asemblearios
que se reclaman da esquerda.

Pasado o tempo e cando intentaba con-
tarlle a un amigo as miñas ideas (teño ami-
gos cunha paciencia incríbel), pensei que es-
te dualismo, nacionalistas non nacionalistas
era non só excesivamente simple (o que non
é malo en si, senón antes ben o contrario),
senón que non reflectía a realidade multipo-
lar que se dá na estruturación socio-política
galega. Deixen que me explique. Vai. Déi-
xenme introducir no discurso, masacrando
se cadra a Levi-Strauss, os conceptos de na-
cionalismo galego “antropolóxico” e na-
cionalismo galego “historicista”. Á súa vez,
permítanme que defina outro par de subcon-
xuntos da sociedade galega cales serían o
nacionalismo español “antropolóxico” e o
nacionalismo español “historicista”. Dous
movementos basicamente inmobilistas e
gardiáns das tradicións, e outros dous pre-
ferentemente reformadores o evolucionis-
tas. Se cadra hai outros grupos menos defi-
nidos, que primarían o diálogo e o entende-
mento, a coexistencia pacífica e a non agre-
sión, a pretendida inacción como solución
aos problemas, o deixar ás forzas confronta-
das que coa axuda do tempo e da evolución
do contorno resolvan o problema central do
país, que é o do seu artellamento orgánico
con outras comunidades (España, Portugal,

Europa. Latinoamérica), a súa existencia co-
mo comunidade realmente autónoma na to-
ma de decisións ou sometida ao xogo das
alianzas (incluída en elas a submisión).

Se cada un destes como mínimo cinco
subconxuntos (os dous fríos e os dous
quentes e un número indeterminado de es-
toicos) contén á súa vez elementos das cla-
ses artesás e profesionais liberais, empre-
sarios e artistas, funcionarios e labregos,
obreiros e xuristas, activistas políticos e
xubilados de toda actividade produtiva,
comprenderemos que a sociedade galega
estea constituída por un mosaico multico-
lor de pequenos individuos/baldosíns (tan
populares, por certo, no retorno das pri-
meiras ondadas de emigrantes europeos na
fin da década dos setenta e no comezo dos
oitenta do século pasado, lémbranse?)

Así as cousas non resulta difícil que os
discursos e os programas dos partidos po-
líticos sexan diferenciados, mentres que
logo na praxe (experimentada só polo de
agora a nivel municipal e polo tanto argu-
mento feble, recoñezo), a distancia se vaia
reducindo en proporción inversa á distan-
cia programática.

Todo isto para chegar a onde, dirán al-
gúns, cansados xa dun razoamento que le-
va trazas de se converter nunha exposi-
ción cartesiana, deseñando unha gráfica
tridimensional con múltiplos polígonos de
cores e sen un deseño claro. Teño que re-
coñecer que o que intentei trazar foi un
mapa sen coñecer con certeza a arte de de-
finir as coordenadas, sen saber como se
mide a lonxitude (difícil sen cronómetro)
ou a latitude (o norte, onde fica o norte,
onde as auroras boreais, onde a luz?), sen
saber sequera se traballo nun sistema eu-
clidiano ou tal vez nun espazo curvo.

Na fin quixera parafrasear un proverbio
extraído da memoria de cando lin o Tao:
“Gobernar un estado é como fritir o peixe
miúdo, a arte reside en que resulte tenro por
dentro e coruscante no exterior.” Galicia é

un peixe pequeno que debe preservar a
esencia de seu e evolucionar cara ao futuro.
O equilibrio de como conseguir ese avance
non sei se o posúe alguén en particular, pe-
ro coida o meu eu máis dialogante (quixen
dicir diletante?) que é tarefa común e de
tempo demorado. Hai malos ventos para a
tolerancia e o diálogo aberto, seino, pero sei
tamén que é ben certo o que en atinado pro-
verbio me expresou un día un meu amigo
coreano: a forza do vento detense diante da
paciencia do mar. Nós somos mar. E tempo.
E ningún mal vento con cheiro a cadáveres
apodrecidos nos vai negar o ser.

Se cadra, é a memoria a que non nos per-
mite transitar esperanzadamente no presente,
nin pensar con claridade no futuro. Se cadra,
pensarán que a negación deste “dogma” clá-
sico de que “a” representa as forza populares
e progresistas e “b” as bravas forzas negado-
ras e galeguistas é perigosa e que lle dá ar-
gumentos a inimigo e bla...bla...bla.... Permí-
tanme que lles diga que hai tempo que deixei
de me facer dano odiando as persoas. Dei-
xeino de lado. Detesto actitudes, comporta-
mentos, ideas e sobre todo accións que coar-
tan e limitan a liberdade dos outros. Hai,
tempo, digo, coidei, volteriano por adopción,
que mellor aceptar o diálogo que o enfronta-
mento, mellor pensar por min propio (e tra-
bucarme mil veces), que seguir as consignas
dun abandeirado, mellor expresar o que se
pensa que calar outorgando e repetindo con-
signas que non se cren.

De verdade hai quen pense que precisa-
mos só de capitáns? Non precisamos tamén,
e con urxencia de navío á valga, de pilotos
que coñezan o rumbo entre os cons e os ban-
cos de néboa, entre os arrecifes de coral e os
baixos onde se pode encallar sen remedio? 

Se todo o anterior lles parece escuro e
pouco definido, non se perdan a seguinte en-
trega titulada: “Galiza, o Tíbet español”.♦

XAVIER QUEIPO é escritor e funcionario da UE
en Bruxelas.

Galiza / Galicia: Un país, dous sistemas (I)

Unha realidade multipolar
XAVIER QUEIPO

Manuel Cabezas, alcalde de Ourense.                                             PACO VILABARROS



Nº 1.112 ● Do 15 ao 21 de xaneiro de 2004 ● Ano XXVII

Os xoguetes de Xaquín Lourenzo para
gozar das Letras 2004

Unha obra coeditada polo Museo do Pobo Galego e
Edicións A NOSA TERRA
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Bretaña
Mª PILAR GARCIA NEGRO

A Yann Choucq

Aviaxeira, o
viaxeiro, chega a
Nantes, capital

histórica da Bretaña.
Na estación de tren,
saúdo nestes termos:
“Bienvenue au pays de
La Loire”. Nación
amputada, francissée,
afrancesada á forza e
cunha violéncia
inaudita en nome da
Franza única, da
grandeurnegadora da
xeografia, da história,
da economia, da
cultura, da lóxica
pluralidade humana e
nacional e, por suposto,
das línguas que estas
sociedades criaron e
arrequeceron durante
séculos. Asi se impuxo a
modernidade, unha
impostura baseada na
coerción e na
erradicación daqueles
“farrapos medievais”
(Abbé Gregoire) que
obstaban á unión á
forza da Franza
imperial. “Proibido
cuspir no chan e falar
bretón”; auto-
represión; auto-castigo;
ocultación e laminación
de toda diferenza... Con
estes desangradores, a
anémia da língua
bretoa, a sua agonia,
estaba servida: 240.000
falantes na actualidade
(sobre unha povoación
de 5 millóns), a maioria
de máis de 60 anos;
proibición absoluta de
aparecimento en
público; aulas optativas
de bretón, por exemplo,
na hora de xantar;
cinismo argumental: se
non hai demanda ¿para
que vai haber oferta?;
non hai oferta porque
non hai demanda; se hai
demanda e reclamación
de pais e alunos, non
hai profesorado... A
Galiza, irmá da Bretaña
por tantos capítulos
históricos e culturais (e,
tamén, por tantas
lástimas), a Galiza non
é a Bretaña. Mais, á
vista do que se pasou
noutros povos, noutras
nacións da Europa,
para quen a aplicación
da “Carta Europea das
Línguas Rexionais e
Minoritárias” seria un
avanzo revolucionário,
cómpre aprendermos da
história. Nunca máis á
falsa modernidade da
unidade imperial, da
destrución de povos e de
culturas, en nome da
realidade forzada e
totalitária do Estado e
dos intereses que os
Estados representan.♦♦

Un total de trinta e seis universi-
tarios do campus lucenses, que
participaron o pasado curso no
programa de intercambio estu-
dantil “Sócrates”, recibiron na
Deputación de Lugo outras
tantas bolsas dotadas cada unha
con 300 euros.

A cousa non iría a máis se
non fose porque Cacharro topou
a criada respondona nestes alum-
nos que, de entrada, mostraron o
seu malestar por ter que acudir
persoalmente a recoller a sub-
vención, polo que entenderon
que a entrega destas axudas non
foi outra cousa que un acto de
propaganda política.

E así llo fixeron saber ao pre-
sidente provincial, a quen lle en-
tregaron un escrito no que mos-
traban a súa disconformidade
coa publicidade do acto, ao que
cualificaban de práctica caciquil,
e mesmo lle preguntaban si era
obrigatorio saír na foto para per-
cibiren as axudas.

A estupefación dos responsa-
beis da Deputación foi de órdago

aínda que algúns dos presentes,
relacionados coa universidade,
non poideron esconder un cativo
riso.

Agora, tras este plante que
podería servir de exemplo para
outras entregas, moitos xa pen-
san que as bolsas para o progra-
ma “Sócrates” poderían quedar
suspendidas en edicións próxi-

mas para evitar sorpresas reivin-
dicativas. Haberá que agardar, de
todos os xeitos, ao próximo ano
para coñecer as consecuencias.

Outras consecuencias, que
semella que tampouco van ser
moi boas para Lugo, serán as que
poida traer a celebración do Xa-
cobeo nesta provincia.

De feito, tanto o coordenador

do PSOE en Lugo, Ricardo Vare-
la, como o portavoz do BNG na
Deputación lucense, Fernando
Blanco, coincidiron en mostrarse
escépticos sobre as repercusións
que o Xacobeo poida ter nesta
provincia, a falla de coñecerse o
programa definitivo, aínda que
todo foi agoirar que, como sem-
pre, Lugo quedará marxinada
dos repartos da Xunta malia ser
esta unha provincia cruzada polo
Camiño de Santiago.

O propio Fernando Blanco
criticou os organizadores do Xa-
cobeo por non ter pensado nunca
en Lugo, dando a sensación de
que se planifica exclusivamente
en clave de Santiago, sen que
conte o resto de Galicia.

E unha derradeira conse-
cuencia, neste caso do franquis-
mo, é a postura do alcalde de Na-
via de Suarna, do PP,  que refu-
gou retirar a simboloxía fran-
quista das rúas desta localidade
xustificando o feito en que a pe-
tición podería non ser ben recibi-
da por todos os veciños.♦

Propaganda e
Xacobeo

Antón Grande

Os beneficiarios das bolsas ‘Sócrates’
da Deputación queixáronse de que o
presidente, Francisco Cacharro, os
quixese utilizar para facer propaganda.

Lugo

Ao longo deste estudo realízase unha rigorosa revisión
crítica da obra narrativa de Ramón Otero Pedrayo ao
tempo que se establecen cales son os elementos

ficticios que utilizou para a creación dunha novela nacional.

Próbase que os textos narrativos oterianos se corresponden
cun obxectivo político que non é outro que o de substantivar a
nación e trasladar esa idea, pola vía das novelas, a un público
máis amplo que as reducidas elites que participaran no proxecto
de reivindicación de Galiza até daquela. 

O estudo presta unha especial atención á análise do
modo en que se concretaron nas obras do autor de Trasalba
aquelas ideas, mitos, temas ou, mesmo, propostas ideolóxicas
que as elites culturais do seu tempo (das que el mesmo foi un
perfeito representante) pretenderon consolidar como
referentes da nosa identidade colectiva e, á vez, como
marcos interpretativos dirixidos aos membros da nosa
comunidade nacional.

COLECCIÓN CAMPUS

A construción nacional
no discurso literario

de Ramón Otero Pedrayo
CARME FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN

A NOSA TERRA



RUBÉN VALVERDE
“Seguirá chegando chapapote
ás costas galegas, do Cantábri-
co e francesas durante bastan-
te tempo máis”. Así o recoñece
o voceiro do Comisionado pa-
ra os asuntos do Prestige, Da-
vid Sánchez. “A segunda ma-
rea negra, a que chegou ao
Cantábrico, aínda non desapa-
receu. As características do
fuel provocan que fose imposí-
bel que se disolvese. Por outro
lado, os areais galegos segui-
rán recibindo fuel porque se
“están a revolver os fondos
mariños, especialmente na
zona da costa da morte”, en-
gade Sánchez. Confírmase des-
te xeito que parte da platafor-
ma oceánica segue contamina-
da, malia a area superficial que
cubre a capa de chapapote.

Muxía, Cariño e Fisterra son as
zonas máis afectadas pola chega-
da de fuel tras o temporal dos úl-
timos días. Unha parte procede
dos fondos mariños e outra dos
acantilados que permanecían li-
xados. Segundo o Comisionado
para os asuntos do Prestige recó-
llense 6 toneladas ao día nos are-
ais galegos. “Esta cantidade po-
de parecer grande, pero o fuel só
representa un 5%, o resto son ou-
tros residuos”, afirma Sánchez.

No Cantábrico volveu a che-
gar chapapote á costa. A localida-
de de Olonne-sur Mer, no depar-
tamento francés de Vendeé, foi a
máis afectada. Durante toda a se-
mana o fuel cubriu varios quiló-

metros de praia. Responsábeis da
prefactura recolleron mostras do
petróleo para analizar se efecti-
vamente procede dos vertidos do
Prestige. O Goberno español re-
coñece que unha parte do com-

bustíbel pode proceder do petro-
leiro afundido, aínda que tamén
culpa a outros petroleiros. “Pro-
bablemente unha parte dese ver-
tido proceda dos tanques do Pres-
tige, pero outra parte pode vir da

limpeza ilegal de sentinas que
habitualmente fan os petroleiros.
De feito, a Unión Europea sacou
un decreto para acabar con esta
práctica”, afirma o voceiro do
Comisionado. Segundo esta ver-
sión, o fuel procedente da limpe-
za das sentinas teríase mesturado
coa marea negra que aínda aboia
no Cantábrico. Unha teoría pou-
co críbel para o Goberno francés
que considera que “na súa totali-
dade procede do Prestige”.

O voceiro do Comisionado
para o Prestige recoñece que
“non se pode loitar contra a ma-
rea negra do Cantábrico. Xa se
fixo todo o que se podía e en
diante é lóxico que os restos de
chapapote vaian chegando á cos-
ta porque a súa disolución é moi
lenta”. O que descarta o Comi-
sionado é que o fuel que está
aparecendo proceda das adegas
do buque. “Repsol asegura que o
barco tan só perde entre cinco e
dez litros diarios como máximo.
Unha cantidade insignificante se
temos en conta que o Cedre fran-
cés afirma que diariamente vér-
tense ao mar dúas toneladas en
limpeza de sentinas”, sinala Sán-
chez. A petroleira estima que na
actualidade permanecen nas ade-
gas 13.700 toneladas, que espe-
ran poder extraer entre abril e
outubro deste ano.♦
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O Goberno central recoñece que non pode loitar contra a marea negra do Cantábrico

Nos areais galegos
recóllense cada día seis toneladas de fuel

Os labores de recollida continúan na Costa da Morte.                                                                                       PACO VILABARROS

RUBÉN VALVERDE
A Xunta quere dar vía libre para
que Fenosa constrúa seis encoros
no río Ulla. “A medida convertería
o Ulla nun novo Sil, acabando cun
río salmoeiro e no que se practican

todo tipo de deportes acuáticos”,
declara o responsábel da Coorde-
nadora Galega para a Defensa dos
Ríos, Xan Louzao. A decisión do
PP galego, que conta coa oposi-
ción do BNG e do PSdeG-PSOE,

contrasta cunha iniciativa
presentada polo PP en As-
turias para prohibir os en-
coros nos ríos de pesca e
que foi recentemente
aprobada polo Goberno
do PSOE e IU.

O executivo argumen-
ta que teñen que facerse os
encoros porque existe un-
ha concesión de 1962. En
virtude daquel decreto fí-
xose no Ulla o encoro de
Portodemouros, que re-
matou de construírse a fi-
nais da década dos seten-
ta. Había once encoros
máis proxectados –doce en total–
que se paralizaron porque as nece-
sidades eléctricas se consideraron
cubertas. “Nos anos sesenta houbo
unha febre propia do franquismo
por construír encoros como medi-
da publicitaria. Pensabamos que
aquilo estaba superado”, afirma
Louzao.

Fenosa pretende recuperar a
vella concesión e construír cinco
encoros e o aproveitamento dun
caudal. No resto do Estado, os de-
cretos do franquismo considéranse
prescritos. O proxecto de Fenosa
estaría destinado á xeración de
electricidade. Galicia conta anual-
mente cun superavit que supón en-
tre o 30 e o 40% da súa produción.
Aínda que o Inega calcula que es-
te ano o excedente pode ser do
100%. Estes sobrantes veñen dán-

dose dende hai 50 anos, de aí que
Galicia sexa a primeira exportado-
ra de enerxía eléctrica do Estado. 

“A enerxía non é necesaria. Os
encoros só favorecerán a conta de
resultados dunha empresa privada.
Non entendemos como a Xunta op-
ta por favorecer os beneficios de
Fenosa a costa de acabar cun dos
últimos ríos salmoeiros do país.
Ademais, o río é utilizado para
practicar deportes como o piragüis-
mo ou o rafting”, engade Louzao.

O Goberno argumenta que os
encoros non afectan á paisaxe.
Sen embargo, asociacións ecolo-
xistas como Adega, poñen como
exemplo que dous dos encoros
que se pretenden construír, e que
irían xusto a continuación de
Portodemouros, terán unha altu-
ra de 35 metros. 

O Ulla é un dos poucos
ríos que permanecen prac-
ticamente sen contaminar.
“A contaminación comeza
a partir do último afluente
porque alí desemboca a co-
rrente que recolle os resi-
duos das minas de Riotinto
de Touro”, explica Louzao.
Até o momento había 14
quilómetros de río sen con-
taminar, pero os encoros
proxectados ocuparían dez,
co cal só restarían catro
quilómetros utilizábeis.

Futuras mobilizacións

A Coordenadora Galega para a
Defensa dos Ríos presentou
8.000 alegacións en Augas de
Galicia ao proxecto inicial, que
se reanudou en 1999. Estas servi-
ron para reducir o número de en-
coros de doce a seis. Agora teñen
previsto presentar novas alega-
cións na Consellería de Industria,
que é quen ten a última palabra.
Os argumentos que utilizan son
que a concesión xa está caducada
e que renovala atacaría á pesca, á
produción madereira, tería un
impacto enorme sobre o ecosiste-
ma, xeraría néboas que dificultan
a condución e impiden a practica
de deportes e o aproveitamento
turístico. De non prosperar as
alegacións, os veciños do Ulla te-
ñen previstas mobilizacións.♦

GONZALO

En base a unha concesión de 1962

A Xunta autoriza a Fenosa a construír seis encoros no Ulla

Doce encoros eran os proxectados por FENOSA.



H.V.
O galego conta cunha nova fe-
rramenta informática que per-
mite a consulta na rede de máis
de trinta millóns de palabras
procedentes de dúas bases de
datos, a do Centro Ramón Pi-
ñeiro e a do Instituto da Lingua.

As bases de datos destes dous
centros consisten no Tesouro In-
formatizado da Lingua Galega,
TILG, e no Corpus de Referencia
do Galego Actual, senllas ferra-

mentas para lingüistas e curiosos.
O TILG permite consultar once
millóns de rexistros de palabra e
noventa mil lemas do galego mo-
derno desde 1612, sistematizado
por autores e obras. Ademais, ma-
nexa cincocentos autores e 1.500
textos. No caso do Corpus de Re-
ferencia do Galego Actual inclú-
ense dezasete millóns de palabras
recollidas en libros, xornais e re-
vistas. En total, uns trinta millóns
de voces que basicamente tamén
están incluídas no Vocabulario

Ortográfico da Lingua Galega.
Mais se xa hai na rede algúns

instrumentos de utilidade para
lingüistas, a principal contribu-
ción de ferramentas informáticas
relacionadas co idioma non pro-
cede da Administración nin de
institucións máis ou menos pú-
blicas. Esta actividade está máis
desenvolvida por entidades pri-
vadas sen animo de lucro como
Galego21, que ten deitado na re-
de programas de todo tipo para
que o empregue o público xeral.

O feito de que organizacións
como Galego21 actúen grazas ao
voluntarismo dos seus colabora-
dores provoca que o avance do
galego na informática non sexa
sistemático, xa que ningunha en-
tidade como o Ramón Piñeiro, o
ILG ou a Consellería de Educa-
ción elaborou un plan para dotar
paulatinamente de instrumentos
informáticos ao noso idioma.

De feito, a ausencia de ferra-
mentas relacionadas coa lingua
non se limita ao campo informáti-

co. Por exemplo, a día de hoxe o
galego carece de diccionarios im-
presos que inclúan a versión gale-
ga de refráns en castelán, aínda
que si existe a versión contraria.
Tampouco hai vocabularios técni-
cos de diversas materias. Só botar
unha ollada a un andel da sección
de referencia dunha librería anglo-
saxona dá idea das carencias que
neste campo ten a nosa lingua.♦

www.ti.usc.es/TILG
http://corpus.cirp.es/corga/
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Dúas novas bases de datos permiten a consulta en liña

O Ramón Piñeiro e o ILG
colgan na rede trinta millóns de palabras

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Convén afirmar de inicio, e dun punto de
vista persoal cando menos, que un com-
promiso arredor dunha norma común para
o galego, nas actuais circunstancias, non só
era algo desexábel, senón absolutamente
imprescindíbel para lle darmos estabilida-
de na escrita e prestixio no ámbito social.
Porén, a aceptación dunha norma de con-
senso non implica unha renuncia aos pos-
tulados ideolóxico-lingüísticos de cada-
quén a respecto do que se consideraría a
mellor norma posíbel ou a respecto da re-
lación entre galego e portugués. Pódese, en
teoría, acreditar na unidade lingüística ga-
lego-portuguesa e, ao mesmo tempo, facer
uso da norma oficial que foi produto dun
consenso entre especialistas, como tamén
se pode ser republicano ou comunista e
exercer responsabilidades públicas nun ré-
xime monárquico ou capitalista. Unha cou-
sa é acatar unha norma lingüística e outra
moi distinta é renunciar ás propias ideas ou
inclusive deixar de traballar por elas; como
tamén se pode acatar unha lei, mesmo a
Constitución, e asemade non estar de acor-
do con todos os seus principios ou inclusi-
ve ser partidario da súa modificación.

Pódese, pois, utilizar a norma oficial e,
ao mesmo tempo, defender o reintegracio-
nismo lingüístico? A resposta virá dada en
función do que se entender por reintegra-
cionismo. Partamos do principio, non difí-
cil de asumir, de que o galego comunmente
falado na actualidade está moi interferido
polo español e de que tal modelo non se po-
de consagrar como irreversíbel, pois, se-
gundo este parecer, iso ía supor a dialectali-
zación progresiva do galego a respecto da-
quel e a súa futura desaparición como lin-
gua autónoma. Semella lóxica e necesaria,
pois, unha intervención cirúrxica sobre ese
galego falado para o ir reintegrando no seu
propio sistema, de onde nalgúns aspectos
foi arrincado pola presión secular da que foi
única lingua oficial durante séculos. Desde
esta perspectiva parece moi defendíbel a
reintegración lingüística, entendendo por
tal o feito de reconducirmos o galego cara á
súa plena autenticidade, liberándoo das in-
terferencias foráneas. Neste sentido, as no-
vas normas de consenso poden ser conside-
radas como reintegracionistas na medida en
que reafirman o galego nas súas raíces e tra-
dición. Ou non acontece así co reforzamen-
to de ao, -bel, -aría, co recoñecemento de
até, porén, após, ouvir, Galiza, ou coa pres-
crición de presenza, diferenza, sentenza,

graza, conduta, ditado, os femininos ale-
má, catalá, bretoa, por exemplo?

Nesa reintegración do galego en si
mesmo, o portugués debe ser o modelo
orientador ou, de o preferirmos, o espello
que nos ha confirmar en moitos casos o
que é ou non é galego. Aínda defendendo a
existencia do galego como lingua autóno-
ma, algúns temos o convencemento de que
só terá asegurada a súa independencia a
respecto do castelán de se manter unido o
máis estreitamente posíbel ao tronco lin-
güístico de que forma
parte. Ou, como dixo
Rafael Dieste, canto
máis galego for o gale-
go, máis se parecerá ao
portugués. Con outras
palabras, o galego ten
de unir a súa sorte á do
portugués como garan-
tía de non ser absorbi-
do polo español. 

Non hai dúbida de
que nese achegamento
ao portugués a orto-
grafía é un elemento
simbólico importante que debe marcar
unha primeira fronteira coa lingua de Cas-
tela. Ora, tamén coidamos que a ortogra-
fía non é o elemento fundamental nin im-
prescindíbel para avanzarmos na reinte-
gración antes mencionada. Disfarzado de
español, o galego pode ser auténtico gale-
go ou galego-portugués; e disfarzado de
portugués ou de galego-portugués, o gale-
go pode ser un castrapo evidente se non se
preservaren as súas características intrín-
secas. A ortografía é unha convención que
se pode mudar de modo relativamente do-
ado, mais as estruturas internas da lingua
non se poden mudar coa mesma facilida-
de. Por iso hai que prestar atención moi
especial aos aspectos morfosintácticos. 

Débese ter presente, máis unha vez, que
as normas oficiais son ortográficas e mor-
folóxicas. As regras sintácticas ou morfo-
sintácticas veñen fixadas pola gramática e a
respecto delas non se teñen suscitado prac-
ticamente discrepancias, aínda que certos
aspectos foron máis ou menos enfatizados
ou preteridos, segundo os casos. Algúns
destes aspectos, que constitúen recursos ex-
presivos a que eventualmente o galego cul-
to non debe renunciar, senón máis ben pri-
vilexiar, son, por exemplo, a colocación do
pronome clítico entre a preposición rexente

e o infinitivo rexido (Marchou sen te avi-
sar) ou entre a partícula de enlace e o infi-
nitivo nas perífrases verbais (Hei de o fa-
cer), o uso ocasional da interpolación de
determinados elementos entre o clítico e o
verbo (Pasou como che eu dixen), do xe-
rundio con desinencia de primeira persoa
do plural (Estándomospara saír, púxose a
chover) ou da perífrase modal obrigativa
ter de + infinitivo (Teño de ira Carballo);
tamén a potenciación de construcións sin-
tácticas coa interposición dunha frase no-

minal con artigo (ou
dun pronome tónico de
terceira persoa) en fun-
ción de suxeito do infi-
nitivo entre a preposi-
ción rexente e este
(Por os rapacesnon o
saberen, suspenderon;
De elas estaren alí,
non acontecería iso);
etc. 

Algúns destes tra-
zos teñen (ou deberían
ter, no seu caso) valor
prescritivo, como por

exemplo: o uso obrigado do artigo entre o
pronome cuantificadorambos/-as e o
substantivo cando aquel tiver función ad-
xectiva (ambas as mulleres), igual que
acontece con todos/-as(todos os homes); a
eliminación do artigo naquelas cláusulas
de relativo introducidas por preposición en
que o antecedente está claramente expre-
sado inmediatamente antes desta e non
existe ambigüidade na interpretación do
significado da oración (O día en que na-
ceu; A rúa enque vive; As razóns por que
te deixou); a non utilización como norma
da preposición a co complemento directo,
salvo en casos de ambigüidade na distin-
ción funcional co suxeito (Colleuos nenos
pola man, Vin o Xoánna rúa); distinción
constante, excepto en cláusulas desiderati-
vas e nalgúns usos estilísticos, entre -ra-
como morfema de antepretérito de indica-
tivo e -se- como morfema de pretérito de
subxuntivo (Dixérame que te avisaseantes
das oito), distinción neste caso expresa-
mente recollida e reforzada nas novas nor-
mas; etc. Entre estes casos débense incluír,
moi especialmente, o uso do infinitivo fle-
xionado (ou conxugado) e tamén o do fu-
turo de subxuntivo, cuxa correcta utiliza-
ción figura así mesmo agora reforzada e
recomendada por vía normativa. 

Claro está que non son as novas nor-
mas aprobadas aquelas que o movemento
reintegracionista propuña ou desexaba.
Mais o aproveitamento de todas as posibi-
lidades recollidas nelas, xuntamente co
uso e potenciación dos trazos morfosin-
tácticos antes citados, entre outros, que en
nada as contrarían, así como o explícito
recoñecemento do portugués como recur-
so para o acrecentamento lexical, permi-
ten o asentamento dun modelo de lingua
máis auténtico e, por iso, máis ‘reintegra-
do’ nas propias raíces do idioma e no sis-
tema lingüístico galego-portugués a que
pertence. Para o conseguirmos é preciso
un especial coidado e esforzo, nomea-
damente das persoas con máis capacidade
de influencia social, por evitarmos inco-
rreccións e interferencias que deturpan e
desnaturalizan a lingua, afectando mesmo
as súas estruturas sintácticas. 

É o momento de afirmarmos que hoxe
xa non debería ser suficiente con que as
persoas que se dedican á docencia, ao xor-
nalismo, á creación literaria ou ao ámbito
da representación pública en Galiza, por
exemplo, e teñen un compromiso clara-
mente asumido co idioma propio, se ex-
presen en galego de calquera maneira, se-
nón  que tanto esas mesmas persoas a res-
pecto de si propias como a sociedade no
seu conxunto deberían exixir un grao de
corrección lingüística minimamente acep-
tábel, como acontece, sen ir máis lonxe, co
emprego do español. Xa non semella xus-
tificábel a estas alturas, por moi meritorio
que consideremos o emprego do galego, a
utilización pública dun idioma deturpado e
castrapizado por parte de quen ten prepa-
ración e capacidade suficientes como para
o poder falar con corrección, a pouco que
se esforzar. Moitas veces é simplemente
unha cuestión de desleixo ou despreocupa-
ción, facilmente subsanábel dedicándolle
unhas horas ao repaso dalgunhas regras
gramaticais. A partir desa corrección míni-
ma, sempre exixíbel nunha situación de
pretendida normalidade, canto máis consi-
gamos afortalar as estruturas lingüísticas
propias mediante o uso dos trazos diferen-
ciais máis característicos, mellor contri-
buiremos a preservar e dignificar unha lin-
gua extensa e útil na Galiza e no mundo.♦

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

da Gramática da Lingua Galega (A Nosa Terra).

AS NOVAS NORMAS DO GALEGO

Sermos reintegracionistas con ortografía oficial 
XOSÉ R. FREIXEIRO MATO

‘A s novas normas
de consenso poden ser

consideradas como
reintegracionistas
na medida en que

reafirman o galego nas
súas raíces e tradición”



O crecemento demográfico de Por-
to foi do 9% nos últimos dez anos.
O crecemento de Vigo nese mes-
mo período non superou o 2%. A
cidade portuguesa ten a poboación
menos envellecida da península. O

grupo de menores de 15 anos su-
pón o 18,9%. Vigo é, xunto con
Pontevedra, a cidade con poboa-
ción menos envellecida de Galicia,
cun 12% de menores de 15 anos. 

A taxa de paro de Oporto si-

túase como unha das máis baixas
da península, sendo do 4,69%.
En Vigo o paro é do 9%, sendo
especialmente alto o que se dá
entre os titulados universitarios,
que asecende ao 14%.O estudio
da UPC sinala que Porto conta
cunha diversificación económica
grande e cunha taxa de ocupa-
ción no sector terciario e na in-
dustria igualmente elevados. En
Vigo existe unha maior concen-
tración industrial. Conta con tres
industrias -adicadas ao sector do
automóbil- que supoñen o 0,15%
do número total de factorías e o
37,78% dos ingresos.♦

O conto do 17
MANUEL CAO

Agora que se bota enriba a campaña electoral do 14 de mar-
zo asistimos a machucona repetición do 17 para referirnos ás
CC AA existentes en España. Na época franquista, as provin-
cias aparecían agrupadas por rexións sen ningún recoñece-
mento institucional materializado en competencias ou orza-
mentos. Co paso do tempo tal agrupamento, en aparencia de
raíz histórica, semellaba absurdo ou froito dun sorteo aleato-
rio. Por exemplo, a rexión de Castilla la Vieja incluía Santan-
der, Logroño, Burgos, Soria, Segovia e Ávila e ía dende a
Costa Cantábrica aos  lindeiros da capital do Estado.

Analizando a evolución posterior do que podemos conside-
rar a Castilla histórica na que incluímos ás antiguas cinco re-
xións de León, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Murcia e Ex-
tremadura, composta por 20 provincias observamos que a trans-
formación institucional autonómica tivo como resultado a crea-
ción de 7 CC AA (Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Madrid,
Castilla-La Mancha, Murcia e Extremadura) que constituen as
dúas quintas partes das CC AA, con arredor do 30% da poboa-
ción total. Se excluímos a Comunidade de Madrid atopámonos
con que os herdeiros institucionais da Castilla histórica contan
con seis dos 17 gobernos autonómicos, contando só co 17% da
poboación de España. Unha proporción semellante para o con-
xunto do Estado significaría que debería haber 34 ou 35 CC AA. 

As sete autonomías xurdidas da Castilla histórica represen-
tan, con datos de 2000, o 27,5% do PIB estatal e escollen o
34,5% dos deputados en Cortes pero se excluímos Madrid a
achega ao PIB quédase no 10,55% mentras que a representación
nas Cortes chega ao 24,8%. Se cada 1,75 puntos de achega ao
PIB lexitiman a existencia dunha comunidade autónoma, o nú-
mero de institucións autonómicas en España debería ser de 57. 

As sete CC AA manteñen, con datos de 2001, o 37% dos
efectivos da función pública e se excluímos Madrid ao
20,35% do total. Revisando as axudas da UE comprobamos
que das transferencias da PAC para a agricultura española no
ano 1998, as sete CC AA absorben o 43% das destas e sen
Madrid quedaríanse co 41,7%. Tocante aos fondos estruturais
e de cohesión (media do período 1995-97) as sete CC AA re-
terían o 30,6% destes e sen Madrid o 27,3%. Recollemos, fi-
nalmente un indicador de dinamización económica como po-
de ser a capacidade de atracción do investimento exterior.
Con datos dos períodos 1986-88 e 1998-2000 o investimento
exterior directo (IED) evolucionou así. As sete CC AA atrae-
ron o 42,1% e o 68,19% do total español en cada un dos pe-
ríodos. Se excluímos a Madrid, eliminando o efecto sede de
todas as institucións estatais, os resultados son o 2,89% e
1,59%, respectivamente, para o conxunto das seis CC AA.

En definitiva, a insistencia mediática centralista arredor de
ingobernabilidade e o despilfarro que supoñen ás 17 CC AA ten
un principio de fácil solución dado que é nos territorios onde o
discurso centralista ten máis adeptos onde se constituíron máis
CC AA sen atender a un mínimo de racionalidade histórica, cul-
tural ou de eficiencia na actuación da Administración e o sector
público en xeral. Deducimos que esas CC AA só parecen servir
para capturar rendas do sector público e utilizar a burocracia
estatal para negociar fondos comunitarios en interese propio e
non se observan efectos significativos de dinamización econó-
mica salvo no caso de Madrid. A súa razón de existir radica na
xestión da política a curto prazo en tanto instrumentos institu-
cionais do centralismo para minar a consolidación das CC AA
que si teñen vontade política autónoma, uns sinais de identida-
de, cultural, lingüística ou histórica con vontade de permanen-
cia e unha lexitimidade de exercicio dos gobernos autonómicos
traducida en políticas económicas e sociais específicas e dife-
rentes ás existentes no resto dos territorios autonómicos.♦

‘O s herdeiros institucionais da
Castilla histórica contan con seis dos

17 gobernos autonómicos, contando só
co 17% da poboación de España”
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RUBÉN VALVERDE
UGT repite como sindicato
maioritario. Os resultados, sen
embargo, danlle un estancamento
con respecto a hai catro anos. CC
OO mantense como segunda for-
za, sendo o sindicato que máis au-
menta. A CIG segue como tercei-
ra forza, recortando tamén distan-
cias con respecto a UGT-Galicia.
De todos os xeitos, os resultados
son provisorios, porque non se
completou o reconto de todas as
empresas e tamén porque hai
moitos resultados impugnados,
pendentes de resolución xudicial.

UGT obtería até o momento
5.553 delegados, o 32% da re-
presentación total. A CC OO co-
rresponderíanlle 5.310 delega-
dos, o que supón un 30,6% do to-
tal. Para a CIG serían 4.523, o
que equivale a un 26%. Estes re-
sultados indican que existe unha
aproximación entre as tres forzas
maioritarias en Galicia con res-
pecto a hai catro anos. 

Nestas eleccións elixíronse
800 delegados máis. Con respec-
to aos anteriores comicios UGT
acadou 39 novos delegados. CC
OO aumentou a súa representa-
ción en 498 delegados. A CIG in-
crementou a súa presenza en 367.

O secretario de comunicación de
CC OO, Carlos Vázquez valora
os resultados como “positivos
porque fomos a forza que máis
aumentou en Galicia, a pesar de
que existen moitos laudos pen-
dentes e non se computaron to-
dos os resultados. Somos maiori-
tarios no sector do metal, quími-
ca-textil e construción. De todos
os xeitos penso que todos os sin-
dicatos deberiamos facer un es-
forzo por chegar a un número
maior de traballadores, porque
estamos estancados en xeral”.

O secretario de organización
da CIG, Ramiro Oubiña, non qui-
xo facer valoracións dos resulta-
dos porque “poden cambiar den-
tro duns días e polo tanto hai que
ser prudentes. Polo momento so-
mos a primeira forza na provincia
de Pontevedra e estamos empata-

dos coa primeira forza na comar-
ca de Ferrol”. A CIG segue a ser
maioritaria no ensino e en parte da
administración pública. “Acada-
mos o control dalgunhas empre-
sas significativas, como o Gran
Hotel da Toxa”, engade Oubiña.

UGT tampouco quixo valorar
os resultados a pesar de seguir
sendo a primeira forza. “Non me
parece serio falar polo momento
porque non se coñecen os resul-
tados definitivos”, declarou o
seu secretario de comunicación
de UGT-Galicia, Luís Sánchez.
Os sindicatos culpan da demora
no reconto, que debería ter fina-
lizado o 31 de decembro, a pro-
blemas cos censos, cos candida-
tos e “sobre todo pola actitude da
patronal que dificulta continua-
mente os procesos electorais”,
segundo Oubiña.♦

Resultados electorais provisorios

Sindicato Delegados % Incremento

UGT 5.553 32 29
CC OO 5.310 30,6 498
CIG 4.523 26 367

Acórtase a distancia entre as tres centrais

UGT maioritaria nas eleccións do 2003

Porto é a cidade da Península
que máis medra

A.N.T.
Porto e Vigo pugnan dende hai anos por ter o liderado da cha-
mada eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. Un recente estu-
do da Universidade Politécnica de Cataluña sinala que Porto é
a cidade da península con maior potencial de crecemento. O es-
tudio, no que se comparan as principais cidades españolas e
portuguesas, sinala que a área de influencia de Porto engloba
2,3 millóns de habitantes. Este dato sitúaa xusto detrás de Ma-
drid, Barcelona e Lisboa. En Galicia, a área metropolitana
máis importante é a de Vigo, que engloba a 530.000 habitantes.

A área metropolitana do Porto supera a Vigo en case todos os indicadores económicos.



Como é a praza de Santiago?
Na actualidade, a praza de

Santiago está xestionada pola en-
tidade Mercado de Abastos de
Santiago Sociedade Cooperativa
Galega, que preside un dos carni-
ceiros do centro, Ramiro del Río.
Existe, ademais, unha Asociación
de Comerciantes e Usuarios
(Asuca), presidida por Carlos Lis-
te, tamén carniceiro. Antes estaba
xestionada polo Concello de San-
tiago, con resultados que non pa-
recían asegurar o futuro deste xa
histórico mercado de abastos. Os
comerciantes decatáronse de que
había que facer algo e decidirion
afrontar a autoxestión. Encargá-
ronlle a Mercasa un estudo da si-
tuación e afrontaron a moderniza-
ción da praza. Hoxe vendemos o
60 por cento de todo o peixe que
se consume na cidade e o 40 por
cento da carne. Somos subminis-
tradores de toda a hostalaría e a
restauración de Santiago, dende o
restaurante e o hotel máis luxosos

até a taberna máis pequena. Te-
mos 40 peixarías, 30 froitarías e
un bo número de carnizarías, ade-
mais de numerosos postos de ver-
duras, pementos
de Herbón, quei-
xos do país, etc.

En que cen-
traron a moder-
nización do mer-
cado?

En primeiro
lugar, na provisión
de prazas de apar-
cadoiro, que antes
non había. E, fun-
damentalmente,
no trato directo co
cliente. Aquí un
vendedor de peixe
ou de carne explí-
calle ao compra-
dor como se pre-
para tal o cal comida. O que fixe-
mos foi adaptar a praza á realida-
de actual e, sobre todo, preocupá-
monos moito de captar clientela

nova. O último que fixemos foi
pór en marcha o que chamamos
un “punto quente”, un pequeno
café no que tomar algo dende as

seis e media da
mañá.

Seguramen-
te lles faría fal-
ta, porque al-
gunhas prazas
de abasto rema-
taron sendo lu-
gares aos que
apenas acudían
os pensionistas
que compraban
para cada día.
Case como antes
de que existisen
os frigoríficos.

A nosa de-
cadencia nunca
chegou a tanto,

pero era evidente que precisaba-
mos unha adaptación aos novos
tempos se queriamos afrontar a
gran competencia que se nos bo-

tou derriba. Neste proceso foi moi
importante a autoxestión empren-
dida polos comerciantes. Unha
cousa moi simple, por exemplo:
antes o Concello tiña un orza-
mento pechado para a praza e non
se investía un peso en publicida-
de. El Corte Inglés e as outras
grandes superficies invisten enor-
mes cantidades de euros en publi-
cidade. Para competir, nós tive-
mos que investir tamén e, algo
aínda máis importante, achegar
servizos ao cliente que antes non
había. Implantamos o servizo a
domicilio e o absatecemento a
través da internet, algo que está
empezando a funcionar moi ben
entre a xente máis nova e os que
van até os corenta ou cincuenta
anos. Xente que traballa e que no
ten tempo de vir comprar a praza,
e fai as súas compras a través da
nosa “web”, www.mercadodea-
bastosdesantiago.com.

Admiten o pago a través da
internet?

Aínda non. O que fai o clien-
te e encargar pola web o que
quere que lle sirvan calquera dos
diferentes comerciantes da pra-
za. O pedido mándaselle á súa
casa e paga no momento da en-
trega. Eu, cando vivín en Lon-
dres, vin como funcionaba o sis-
tema “schopper”, e, despois de
aplicalo aquí, observamos resul-
tados moi esperanzadores.

Fala vostede de que se de-
ron conta de que non podían
avanzar sen facer publicidade.
Que é, esencialmente, o que
lles inspira esa publicidade?

Intentamos potenciar o que é
noso. Fixemos unha campaña co
lema “De Galicia sí, grazas”.
Outra, despois da desgraza do
Prestige, basada na frase “Pésca-
os na praza con confianza”. Edi-
tamos un recetario para facer co-
midas con peixe titulado “Coma
ben coa praza”, que tivo tanto
éxito que agora estamos a piques
de sacar un referido ás carnes.

E todo isto en idioma galego.
Todo. Teña en conta que xa

gañamos o premio Manuel Bei-
ras por esta razón, que nos foi
concedido polo Concello de San-
tiago e pola Cámara de Comer-
cio. Por certo, daquela era presi-
dente da Cooperativa Xosé Ber-
múdez e, cando recibimos o pre-
mio, non puido evitar dicir que
non entendía moi ben por que
nos galardoaban por algo que
sempre se fixo desta maneira.

Se cadra o que pasa é que
vostedes saben combinar tra-
dición e modernidade de ma-
neira que outros non saben ou
non queren.

O que temos moi claro é que
a praza de abastos de Santiago
non é un sitio calquera. Somos o
segundo lugar máis visitado da
cidade, por detrás da catedral.
Nós aquí ofrecemos unha enorme
diversificación en toda clase de
produtos, tanto en prezos como
en calidades. O que a nosa clien-
tela aprecia máis é a frescura dos
alimentos que vendemos, pero
tamén os nosos prezos. En peixe
somos o mercado máis barato de
Santiago. Teña en conta que moi-
tos vendedores son tamén produ-
tores do que venden e iso permí-
tellles competir nos prezos.

Teñen, ademais, o valor en-
gadido de subministraren de-
terminados produtos que ve-
ñen como quen di directamen-
te da horta.

Iso é algo que apreciamos e
que procuramos coidar. As “pai-
sanas” dos arredores de Santia-
go, pero tamén chegadas dende o
Salnés, por exemplo, acoden so-
bre todo martes, xoves e sábados
e son moi estimadas entre a
clientela da praza. As “estrelas”
son as pementeiras de Herbón.
Logo hai de todo, señoras que
venden queixos frescos, verdu-
ras, froitas do país...

Ou sexa, que vostedes non
lle teñen medo a El Corte In-
glés nin a Carrefour.

As chamadas grandes super-
ficies só poden competir con nós
en horarios máis amplos que os
nosos, aínda que nós repartimos
a domicilio até as nove da noite.
Eu pódolle dicir que El Corte In-
glés se abastece dalgunha cousa
nesta praza de abastos, por
exemplo. De calquera xeito, non
podemos sentar a durmir. A com-
petencia é a competencia, pero
nós sabemos afrontala.♦
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Xerente da praza de abastos de Santiago

Marta Rei
‘Somos o segundo lugar máis visitado da cidade’

PERFECTO CONDE

En moitos casos, as grandes superficies comerciais acabaron cos mercados de abastos. Po-
rén, en Santiago, a vella praza, que ten as súas orixes en 1873 e que pasou ao edificio ac-
tual en 1941, sabe convivir perfectamente cos novos tempos mediante unha adaptación co-
mercial que lle permite atender o 60 por cento de todo o mercado do peixe, por exemplo.
Marta Rei, xerente da sociedade cooperativa que rexe este mercado, explica o proceso.

P.C.

‘El Corte Inglés
compra
algúns produtos
nesta praza
de abastos”



A.N.T.
O presidente de Extremadura,
Juan Carlos Rodríguez Ibarra,
considera que o nacionalismo
non responde a demandas te-
rritoriais senón a “trafego de
votos” en beneficio de minorí-
as. Xustificou así a súa propos-
ta para reducir as posibilidades
electorais dos nacionalistas.

Xusto no momento no que o se-
cretario xeral do PSOE, José
Luis Rodríguez Zapatero, inicia-
ba a súa precampaña electoral
presentado as súas iniciativas
económicas, o líder dos socialis-
tas extremeños ocupaba todo o
espazo dos medios logo de suxe-
rir que, para acabar cos naciona-
lismos periféricos, cumpría re-
formar a lei electoral e impedir
que chegasen ao Congreso todos
aqueles partidos que non alcan-
zasen o 5 por cento dos votos de
todo o estado. Diante da negativa
de Zapatero, Ibarra retellaba a
medias e explicaba máis polo
miúdo o contido e obxectivos da
súa demanda.

Para o presidente de Extre-
madura, o nacionalismo “é un
problema que lles afecta aos

cidadáns e debilita a igualdade
e a solidariedade”. Ibarra reti-
rou a proposta para o programa
das xerais do 14 de marzo pero

segue a defendela como “solu-
ción a medio prazo”. Segundo
a súa hipótese, o nacionalismo
non defende dereitos culturais,

políticos nin históricos de te-
rritorios senón que actúa como
lobby de presión diante do es-
tado. “Por poñer un exemplo,

se mañá non hai maioría abso-
luta e o BNG acada cinco de-
putados, a Galiza é como se lle
tocase a bonoloto por todo o
que vai conseguir”, dixo du-
rante unha entrevista para a
Cadena Ser.

O presidente extremeño con-
sidera que o estado actúa a favor
de determinadas comunidades a
cambio dos votos dos pequenos
partidos. “Como en Extremadu-
ra ou en Andalucía non hai par-
tidos cos que negociar, non hai
un plano de emprego tan goren-
toso como o que hai nas Cana-
rias”, engadiu.

Respecto ao necesario cam-
bio constitucional sobre a cir-
cunscrición electoral que per-
mitiría computar o 5 por cento
como porcentaxe mínimo para
acceder ao Parlamento, Ibarra
explicouse mellor. “Só habería
que reformar a lei electoral pa-
ra que a porcentaxe provincial
mínima mudase até o 5 por cen-
to”, un cambio que non modifi-
caría case para nada o reparto
de escanos entre os partidos na-
cionalistas, que sobardan na
meirande parte dos casos esa
porcentaxe.♦
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A palabra terquedade cobra unha
nova dimensión se falamos de Juan
José Ibarretxe: pódense torcer as
cousas, pode que non teña maioría,
pode baleirarse de auga a Ría do
Nervión; se Ibarretxe se propón es-
gotar a lexislatura, a lexislatura es-
gótase. O ano rematou cun golpe
de man ben estudado por parte do
tripartito. A votación dos orzamen-
tos volveu deixar sen argumentos a
PP e PSE, xa que Sozialista Abert-
zaleak votou cos mesmos dous
grupos que non deixaban de repetir
que Otegi e os seus tiñan un pacto
co tripartito. Otegi, Mayor Oreja e
Patxi López deitaron xuntos o pro-
xecto orzamentario. Alguén falou
de pacto? Loxicamente, houbo
quen volveu dicir que o nacionalis-
mo moderado ten un pacto coa
ETA, pero se temos en conta que a
declaración fíxoa Leopoldo Barre-
da, voceiro do PP, quen dixo tamén
que Iturgaiz tocara os botóns de
Oreja de xeito inconsciente, pois
non ten moita credibilidade. Á
marxe disto, hai prórroga orza-
mentaria, por terceira vez en catro
anos, o que pon en cuestión a ope-
ratividade do goberno vasco. Pero,
aínda así, Ibarretxe non pretende
convocar unhas eleccións, a pesar
de que sabe que as gañaría, e que
estaría ao bordo dunha maioría ab-
soluta rotunda.

Non embargante, esta situa-
ción parlamentar non se pode

soster por ano e medio sen acor-
dos máis amplos: co Plano Iba-
rretxe ao final do camiño, unha
sociedade debe ter leis que se
adapten ao seu tempo. Sen o
apoio doutro grupo máis, non ha-
berá Lei de Universidades nin
outras leis necesarias. Pero se
Ibarretxe di que a lexislatura se
vai esgotar, podémoslle crer. O
certo é que, por primeira vez en
meses, o debate político xa non
está en Euskadi. Catalunya e Za-
patero, coas súas propostas, des-
vían a atención e deixan un res-
piro a un ambiente que se estaba
convertendo en irrespirábel. 

O vindeiro domingo, Josu Jon
Imaz converterase en novo presi-
dente do Euskadi Buru Batzar, su-
cedendo a Xabier Arzalluz. Nas
últimas asembleas nacionais do
PNV, Imaz conseguiu ter unha
maioría ampla de representantes

da súa corda na executiva e, se re-
paran os nosos lectores, compro-
barán que o nivel das declaracións
baixou uns cantos tons desde en-
tón. En círculos internos abertza-
les, especialmente nos próximos a
Batasuna, coméntase que é un mal
sinal que tanto no PP como no
PSOE se feliciten da victoria de
Imaz. Arzalluz e Joseba Egibar
non asumiron ben a derrota: do
primeiro non se sabe moito por-
que non fala polo de agora; de
Egibar sábese que pretende volver
entrar na executiva presidindo o
PNV en Guipúscoa, algo que non
sentou ben noutros círculos. Todo
isto explica por que Ibarretxe non
quere eleccións polo de agora:
consensuar unhas listas no PNV,
dada a situación interna, sería ex-
tremadamente complicado.

Á división interna pola suce-
sión de Arzalluz únese outra que

lle afecta a todo o abertzalismo: o
debate sobre a candidatura única,
conseguida en Navarra, é case im-
posíbel na Comunidade Autóno-
ma Vasca. A candidatura Nafarroa
Bai conxuga a PNV, EA, Aralar e
agora tamén a Batzarre (naciona-
listas de esquerda, que no seu día
estiveron en Euskal Herritarrok e
contrarios á violencia). Aspiran a
dous deputados e a un senador en
Navarra: a suma de todos eles lo-
grará un terzo dos votos, quizais
máis se os votantes tradicionais de
Batasuna abandonan a abstención.
En Álava, Biscaia e Guipúscoa es-
ta coalición é moito máis compli-
cada porque o PNV non quere re-
nunciar á súa tradicional cota de
poder. Se concorre en solitario, co-
mo mínimo, repetirá resultado e
volverá demostrar que é hexemó-
nico no nacionalismo vasco, e que
os prazos sempre os marca el. Eus-

ko Alkartsuna e Aralar si poderían
concorrer xuntos, sen máis aspira-
ción que obter un ou dous repre-
sentantes. E como Batasuna non
se decide a condenar a violencia
da ETA, pois queda fóra de todo
protagonismo. Batasuna gustaría
de pactar con todos, e ninguén
quere pactar con ela, agás algúns
sectores minoritarios do resto de
forzas: saben que non os precisan
e, sobre todo, saben que acabarán
quedando con moitos dos seus vo-
tantes, que comezan a estar cansos
de estar na marxinalidade.

E se no panorama nacionalis-
ta as cousas non están fáciles,
imáxinense no PP e no PSE. A
caída libre cara aos abismos de
Mayor Oreja non ten fin: de sú-
per-ministro a parlamentario en
Vitoria; de ideólogo antinaciona-
lista a número un ao Congreso
por Biscaia. Nova retirada de
Euskadi, non volverá ser candi-
dato a lehendakari e acabará, se-
guramente, nun retiro dourado
empresarial. Apunten o nome de
Loyola de Palacio como nova
candidata. E o PSE leva moito
tempo sen tocar poder, e iso si
que desgasta. Odón Elorza vai
gañando apoios, na medida en
que Zapatero xa non ten a nin-
gún vasco no seu “Comité de sa-
bios”, cando vascos como Ra-
món Jauregi ou Txiki Benegas
son históricos no PSOE.♦

Ibarretxe, disposto a esgotar
a lexislatura

DANI ÁLVAREZ

Apesar da prórroga orzamentaria, o lehendakari non quere adiantar os co-
micios, aínda que os inquéritos lle dan boas expectativas para a reelección.

Bilbao

Di que se o BNG acadase cinco deputados ‘sería como se a Galiza lle tocase a bono-loto’

Ibarra reclama a exclusión dos nacionalistas no Congreso

Juán Carlos Rodríguez Ibarra, á dereita do Conselleiro de Traballo extemeño, defende ‘a fin dos nacionalismos’



CÉSAR LORENZO GIL
O Cumio das Américas de
Monterrey (México) non foi
unha clase maxistral do gober-
no estadounidense na que os
demais países tomaban notas
simplemente. Un novo bloque
de poder, liderado polo Brasil,
esixe cambios na axenda social
e económica para o continente.

A diplomacia internacional en-
tendeu o extraordinario Cumio
de Monterrey como unha xun-
tanza de control sobre os progre-
sos da negociación do Tratado de
Libre Comercio das Américas
(Alca) e un curso intensivo de
control político, logo dun perío-
do convulso en todo o continen-
te, especialmente en Bolivia, on-
de unha revolta popular depuxo
o goberno de Gonzalo Sánchez
de Lozada. Mais George Bush
topouse con algúns alumnos re-
beldes e viuse na obriga de rede-
finir as alianzas en América Lati-
na e primar uns países para con-
trarrestar o crecemento diplomá-
ticos doutros.

Monterrey confirmou que a
nova avinza entre o Brasil, Vene-
zuela e a Arxentina goza de plena
saúde e os folgos suficientes para
se arrepoñer ao liderato norteame-
ricano sobre a América Latina. O
chanceler brasileiro, Celso Amo-
rim, negouse até o final do encon-
tro a aceptar nas conclusións unha
referencia ao Alca e finalmente
admitiuse dun xeito equívoco, á
espera da xuntanza sobre este
acordo que se celebrará este mes-
mo ano en Buenos Aires.

Seguindo coa súa política de
contundencia “en boz vaixa”, o
presidente brasileiro, Luiz Inácio

Lula, deixou que fose o presi-
dente venezuelano, Hugo Chá-
vez, quen asumise o protagonis-
mo dialéctico. “Como lles dicir
aos estudantes, traballadores e
pobres dos nosos países que a
solución para os seus problemas
é o libre comercio entrementres
os seus gandeiros seguen a perci-
bir subsidios?”, espetoulle Chá-
vez ao seu homólogo estadouni-
dense, George Bush.

En realidade, ningún dos paí-
ses do bloque opositor acepta as
condicións actuais deste acordo
comercial por considerar que o
seu potencial é meirande e que
hai temas ben máis importantes

para a cidadanía latinoamericana.
Lula baseou o seu discurso

xustamente nese necesario cam-
bio de axenda política que vén
reclamando desde a súa toma de
posesión hai un ano. “Sen demo-
cracia económica e social non
haberá democracia política”, di-
xo. “Debemos traballar cun novo
modelo de desenvolvemento, no
que a distribución da renda non é
mera consecuencia do crecemen-
to mais si a súa palanca funda-
mental. Cábelle ao estado, en
diálogo coa sociedade, trazar po-
líticas para reduciren o abismo
entre a opulencia e a miseria”,
engadiu.

Nesta liña ségueno os seus
homólogos Chávez e o arxentino
Néstor Kirchner, nunha óptica
que podería ser asumida, en par-
te, polo ecuatoriano Lucio Gutié-
rrez e o boliviano Carlos Mesa.
Na beira contraria, Bush conse-
guiu que o mexicano Vicente
Fox, o colombiano Álvaro Uribe
e o chileno Ricardo Lagos sigan
a defender as teses neoliberais no
desenvolvemento do continente.

Esperando a Fidel

Cuba, único país que non com-
pareceu no cumio por non per-
tencer á Organización dos Esta-
dos Americanos, estivo moi pre-
sente nas intervencións dos ou-
tros presidentes. O réxime de Fi-
del Castro cobrou protagonismo
ao atacalo George Bush. “Apoia-
mos os valentes cidadáns cuba-
nos que levan décadas aturando
unha tiranía”, dixo.

Mais outravolta foi Hugo
Chávez quen lle levou a contra-
ria ao presidente estadounidense.
“Cuba colabora connosco en
programas humanitarios, como a
alfabetización ou a sanidade nos
barrios desfavorecidos aos que
non queren acudir médicos vene-
zuelanos”, explicou.

O apoio do bloque “brasilei-
ro” a Cuba pode dificultar o voto
contrario a La Habana na comi-
sión de dereitos humanos das
Nacións Unidas. “O pobo cuba-
no é o noso aliado e nunca ire-
mos en contra dos seus intere-
ses”, dixo Néstor Kirchner, res-
pondendo á pregunta de se sería
a Arxentina a encargada de con-
ducir a denuncia no organismo
internacional.♦
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Reporteiros
sen
fronteiras
MONCHO LEAL

Colombia ten sufrido
na última década o
asasinato de máis

de 100 periodistas, o
secuestro de 60, o exilio
de 20. Reporteiros sen
fronteiras (RSF) cualifica
a situación de difícil.

En Cuba non se pode
contabilizar ningún deses
casos. Pero para RSF a
avalición do caso cubano
é de moi grave.
Contrasta co informe do
ano 2003 de Periodistas
fronte á corrupción,
organización de ámbito
latinoamericano, que
presenta case 200
expedientes de
periodistas e medios
ameazados, ningún deles
cubano.

En abril do 99 a
OTAN bombardeou unha
radiotelevisión serbia,
morreron 16 persoas. Non
foron contabilizadas no
informe anual de RSF.
RSF é subvencionada nun
44% pola Comisión
Europea.

RSF non se interesou
xamais por Mumia Abu-
Jamal, periodista
afroamericano que leva
vinte anos en prisión nos
EE UU, logo dunha farsa
que chamaron xuizo.

RSF non dixo nada
cando pecharon xornais,
radios e revistas en
Euskal Herria. Non
preguntou por Pepe Rei.
Co seu caso si houbo
fronteira.

RSF está financiada
polo multimillonario
François Pinault, e ten a
benevolencia do
vendedor de armas
Lagardère. Está
presidida, semella que de
xeito vitalicio, por
Robert Ménard. Ménard
ten públicas vinculacións
con Nancy Pérez Crespo,
da alta sociedade
contrarrevolucionaria de
Miami. Axente da CIA,
Nancy está implicada en
organizacións
responsábeis de actos
terroristas contra Cuba.
Ménard ten entregado
cartos e material a
Elizardo Sánchez,
dirixente contra do que
non se debe perder a súa
historia no libro “El
camaján”.

RSF, en definitiva, é o
exemplo da importancia
das palabras, das
denominacións, nun
mundo onde se non
segues o que di o sistema
estás nas listas de
obxectivos. Dun xeito ou
doutro, tarde ou cedo.♦♦

Venezuela e a Arxentina alíanse con Lula no cumio de Monterrey

Brasil critica o liderato estadounidense
sobre a América Latina

Diversas organizacións partidarias dunha mundialización alternativa protestaron contra a arela estadounidense de asinar un tratado de libre comercio en toda América. Na ima-
xe, un activista de Greenpeace maniféstase disfrazado do presidente dos EE UU, George Bush.

Aínda que a proximidade do
IV Foro Social Mundial –que
este ano se celebra na India–
debilitou a protesta dos gru-
pos da altermundialización en
Monterrey, as principais orga-
nizacións sociais e humanita-
rias estiveron na cidade mexi-
cana para criticaren o papel
dos EE UU na elaboración das
conclusións finais, o chamado
compromiso de Nuevo León.

Para a meirande parte de-
las, o principal problema que
deben resolver os EE UU na
súa relación coa América La-
tina é o tema dos subsidios
agrarios, que prexudican o
desenvolvemento do sector
primario no resto do conti-
nente e condenan á fame
grandes territorios fértiles e

produtivos, incapaces de
competiren co norte. Segundo
estas teses, a mellor maneira
de solucionar o problema é
asinar un tratado de libre co-
mercio de verdade, no que o
sur poida vender  nos EE UU
o que cultiva.

Outras organizacións aler-
taron dos desexos norteameri-
canos de crearen estamentos
militares supranacionais que
habían controlar desde Ecua-
dor calquera movemento sub-
versivo. Estes grupos conside-
ran que un dos principais pun-
tos da axenda de Bush é impe-
dir que sucesos como o de Bo-
livia volvan ocorrer, ademais
de acabar de deseñar o Plano
Colombia de intervención ar-
mada contra a guerrilla.♦

Protestas
da altermundialización



CÉSAR LORENZO GIL
O goberno norteamericano xa
desmentiu a veracidade de to-
dos os motivos polos que inva-
diu o Irak. Mais os estadouni-
denses seguen a crer, maiorita-
riamente, nas mentiras do seu
presidente, segundo as enquisas. 

O xornalista Iñaki Gabilondo ex-
plicaba hai poucos días, nunha
entrevista en Localia TVo que el
consideraba o paso da política á
linguaxe publicitaria. “As men-
saxes convertéronse en eslogans,
en pílulas que se lanzan sen pro-
bas e que os medios de comuni-
cación multiplican. Para cando se
demostra que son falsas, a xente
xa dixeriu a idea e fíxoa propia”.

Gabilondo puña como exem-
plo a Guerra do Irak e repasaba as
mentiras que o goberno estadou-
nidense manexou para xustificar
unha invasión que custa cada día
moitas vidas, tanto de civís como
de militares. Case que un ano des-
pois de que o secretario de Estado
dos EE UU, Colin Powell, de-
fendese diante do Consello de Se-
guridade das Nacións Unidas que
o réxime de Sadam Husein era un
perigo, el mesmo ou os seus su-
periores xa desmentiron todos e
cada un dos argumentos que da-
quela, antes das operacións béli-
cas, parecían irrefutábeis.

Powell asegurara en febreiro
que varios informes da CIA terí-
an demostrado a existencia de
diversos laboratorios móbiles e
outras estruturas creadas para a
fabricación de armas químicas e
biolóxicas. “O Irak ten armas
químicas e pode deixar listas ar-
mas biolóxicas moi rapidamen-
te”. Tras a guerra, o goberno es-
tadounidense enviou ao país
asiático dous mil especialistas en
guerra non convencional para

que investigasen onde estaban os
tales laboratorios. No Nadal vol-
veron para a casa catrocentos e
todos os informes enviados ao

Pentágono negan que Bagdad ti-
vese ou planease fabricar arma-
mento. “O seu potencial bélico
foi nulo desde a Guerra do Golfo

e o 90 por cento do armamento
empregado para repeler a coali-
ción internacional tiña polo me-
nos dez anos de antigüidade”,
filtrou o xornal The Washington
Posto pasado 7 de xaneiro.

Estas conclusións son seme-
llantes ás extraídas de informes
británicos ou polacos, que se
manteñen case en segredo nos
despachos dos ministerios de
Asuntos Exteriores. Para Powell,
en Washington, ou Tony Blair,
en Londres, a realidade non des-
mente os seus temores previos á
intervención. “Había constancia
de que a ditadura iraquí estaba
fortalecendo o seu programa de
destrución masiva. Non podia-
mos a arriscarnos a que a nosa
resposta fose serodia de máis”,
manifestara o premier británico
xa hai meses.

Ben Laden, inimigo de Sadam

De nada valeu que Bagdad expli-
case rigorosamente a súa loita

particular contra Al-Qaeda e o
islamismo propugnado por Osa-
ma Ben Laden en todo o mundo.
Até o embaixador diante da
ONU lle entregou a Powell un
informe dos servizos secretos
iraquís onde se daban datos so-
bre o paradoiro de colaboradores
directos de Ben Laden que qui-
xeran crear redes de apoio no
Irak. “Somos un estado laico que
loita e loitará contra unha inter-
pretación do Alcorán contraria á
vida e á mensaxe de Mahoma”,
dixo no Vaticano a primeiros do
2003 o daquela viceprimeiro mi-
nistro iraquí, Tarek Aziz.

Powell defendeu, de todos os
xeitos, a complicidade de Sadam
Husein e Ben Laden, naquel dis-
curso da ONU do 5 de febreiro
do 2003. Algúns responsábeis
menores do Partido Republicano
e os editoriais de influentes xor-
nais de dereita chegaron máis
lonxe, espallaron a idea de que o
atentado do 11-S fora tramado en
Bagdad. Aínda hoxe, varias en-
quisas publicadas nas principais
canles televisivas do país mos-
tran que unha importante por-
centaxe cre na complicidade dos
iraquís na trama criminal.

Mais agora Powell confirmou
que “nunca tivo probas concretas
desa relación. As posibilidades de
que houbese vínculos estiveron aí
e foi prudente consideralo así no
seu momento”. En realidade, un-
ha prestixiosa organización de
análise para a paz de Washington
publicou un informe no que ad-
virte das esaxeracións, a todos os
niveis, das supostas ameazas ira-
quís. A organización Carnegie
Endowmentrelata diferentes as-
pectos dos documentos e discur-
sos do goberno Bush que resultan
falsos cando se comparan coas in-
vestigacións sobre o terreo.♦
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O anuncio libio de desmantelar, baixo
control internacional, a totalidade do seu
armamento biolóxico, químico e nuclear,
retira a Al-Yamahiria da listaxe de países
definidos por Washington como non fia-
beis e en todo caso indignos de posuír ar-
mas de destrución masiva. Trípoli cam-
bia de bando? No medio do desconcerto
duns poucos, para Gadafi todo son elo-
xios dos seus vellos rivais. Libia pasa a
ser o segundo estado, despois de África
do Sur, que renuncia voluntariamente á
posesión deste tipo de armas. 

Culmina así o longo proceso iniciado
hai catro anos cando as autoridades de
Trípoli accederon a entregar os dous su-
postos culpabeis do atentado de Locker-
bie e que permitiu ao ano seguinte que
Libia non figurase no informe anual so-
bre a situación dos dereitos humanos no
mundo e as actividades antinorteameri-
canas que elabora o Departamento de Es-
tado norteamericano. Aquel lento cami-
ñar ía recibír un severo empuxe despois
do 11-S: Gadafi foi dos primeiros líderes
no mundo árabe en condenar os atenta-
dos. Chegou a organizar unha colecta de
sangue para socorrer as vítimas do WTC
e encargouse de lembrarlles a todos que
seis anos antes xa ordenara a detención
de Osama Ben Laden, quen daquela fi-

nanciaba o Grupo de Combate Islámico
Libio (GCIL), que tiña por misión prin-
cipal o seu asasinato. Daquela non xoga-
ba no mesmo campo
que hoxe. Tampouco
Ben Laden.

E n  x a n e i r o  d e
2002, a colaboración
dos seus servizos se-
cretos cos angloameri-
canos (ofrecendo va-
liosa información so-
bre a suposta ambigüi-
dade de países como
Siria ou Arabia Saudita
en relación a Ben La-
ben) permitiu incluír o GCIL na relación de
organizacións terroristas do Departamento
de Estado e Gadafi ficou, sobreenténdese
que nesa dinámica de “ou comigo ou con-
tra min”, do lado bo da historia. 

Detrás de todo este cálculo non po-
dían faltar os intereses petroleiros que
converxen no inocente interese de sacar

a Libia e a Gadafi do
seu illamento inter-
nacional. As conce-
sións de sociedades
c o m o  A m e r a d a
Hess, Marathon, Oc-
cidental e Conoco,
conxeladas dende
hai quince anos, ex-
piran en 2005 e o
lobby petroleiro es-
tadounidense agra-
dece infinito o xesto

de Gadafi de reabrir Libia aos seus in-
vestimentos no sector. 

A fase final da cancelación dos
agravios do pasado se opera en marzo
de 2003 cando o líder libio autoriza a

inspección secreta do seu arsenal por
parte de expertos da CIA e do británico
MI6. Libia non é o Iraq, aseguraba un
Gadafi empeñado en demostrar a súa
boa vontade. Agora, agarda o levanta-
mento das sancións por parte de Was-
hington e a progresiva normalización
despois de catro anos de intensas nego-
ciacións entre bastidores. 

Gadafi asegurou en todo este proce-
so a participación activa do seu fillo,
Seif el-Islam, partidario das reformas
económicas e dunha apertura democrá-
tica, sinónimos da conciliación con Oc-
cidente da que é principal valedor e un
dos seus cerebros. Modernización para
salvar o réxime, cousa imposíbel sen o
apoio dos inimigos de onte. Despois de
tantos proxectos de integración rexio-
nal abandeirados, de tanta inquebrantá-
bel solidariedade árabe proclamada,
Gadafi opta por deixar a Siria soa ante
o perigo. A culminación desa nova es-
tratexia de supervivencia non pode con-
ducir máis que ao restablecemento das
relacións diplomáticas con Israel. Po-
derase ver axiña.♦

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

(IGADI), www.igadi.or.

A rendición preventiva
de Gadafi

XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘O lobbypetroleiro
estadounidense agradece
infinito o xesto de reabrir

Libia aos seus
investimentos no sector”

Unha alta porcentaxe dos estadounidenses considera a Sadam responsábel do 11-S

O goberno dos EE UU
desmente as razóns da guerra do Irak

O Tribunal Supremo dos EE
UU volveu botarlle unha man a
George Bush cando peor tiña as
cousas respecto á situación dos
presos do campo de concentra-
ción de Guantánamo. A máxi-
ma instancia xudicial considera
que é legal que sigan no anoni-
mato os prisioneiros afgáns, a
pesar de que esa situación re-
percute directamente na viola-
ción do seu dereito á defensa.

Esta decisión frea en seco a
maré de denuncias e fallos xudi-
ciais en diferentes estados e tribu-

nais federais que tentaban de-
mostrar a inconstitucionalidade
do campo de detención por aten-
tar directamente contra os derei-
tos fundamentais dos acusados.
Para a Casa Branca, o feito de
que estean recluídos nun lugar
fóra de xurisdición norteamerica-
na dálles carta branca nun tema
espiñento para a sociedade norte-
americana, como é o terrorismo.

Non é a primeira vez que o
Supremo se alía con Bush nun
intre de crise. Foron estes ma-
xistrados os que apoiaron a súa

elección como presidente a pe-
sar das obvias probas de fraude
electoral en Florida e xa duran-
te o mandato do republicano te-
ñen apoiado iniciativas que ro-
zan a ilegalidade da Carta Mag-
na do 1787, como o dereito a
perseguir calquera delito fóra
das súas fronteiras ou fomentar
a creación de bases de datos po-
liciais, nun país onde non exis-
te, por exemplo, un documento
de identidade por se considerar
contrario ao principio de liber-
dade de movemento.♦

O Supremo ampara a ambigüidade
xurídica de Guantánamo

Colin Powell xa se desdixo da meirande parte das acusacións contra Sadam Husein.



Atletismo, fútbol, tenis, esquí,
natación, halterofilia... semella
que case ningún deporte está a
salvo de casos de dopaxe. Ben
Johnson foi o deportista que deu
a coñecer ao mundo unha prácti-
ca que xa viña dándose dende ha-
bía tempo. Corría o ano 1988 e
celebrábanse os Xogos Olímpi-
cos de Seul. O principal atractivo
daquel evento era a carreira dos
100 metros lisos. Na pista tres
auténticos monstros da velocida-

de: Carl Lewis, Ben Johnson e
Liford Christie. Un norteameri-
cano, un canadense e un británi-
co. Entre os tres sumaban máis
músculo que un batallón de mari-
nes. Comezou a carreira e case
sen tempo a dixerila Ben Johnson
pulverizaba todos os rexistros co-
ñecidos até o momento, parando
o crono en 9,79 segundos. 

Pero a alegría duroulle pouco
ao atleta que chegara ao aeroporto
de Seúl cunha cazadora co lema

de África nas costas. As análises
de ouriños certificaban que o atle-
ta canadense utilizara o anaboli-
zante esteroide estanozolol. O
COI desposuíulle da súa medalla
e o mito do xigante do Canadá fa-
cíase anacos. Carl Lewis non dei-
xou de atacar a Johnson, facendo
escarnio do acontecido en cada
unha das súas aparicións públicas.
Outro tanto fixo Christie. Anos
despois coñeceuse que os dous
atletas consumiran tamén substan-
cias prohibidas. Pero ao británico
a sanción chegoulle logo da súa
retirada. Consumira nandrolona,
un elemento facilmente identificá-
bel nas análises. A noticia de que
Carl Lewis tamén se dopara non
se coñeceu até que o atleta nortea-
mericano tan só corría polas pasa-
relas de moda de París e Milán. A
substancia que consumira fora o
anteriormente mencionado THG,
que só era coñecido pola Federa-
ción Estadounidense de Atletis-
mo. Nunca o desposuíron de nin-
gunha das medallas que gañou lo-
go da desaparición de Johnson das
pistas. Outros famosos atletas nor-
teamericanos consumiron esa
mesma substancia, especialmente
os máis louvados polo público:
Marion Jones, Tim Montgomery
ou Kelly White entre outros.

O deporte rei

No fútbol, os casos máis sonados
de dopaxe foron os de Pep Guar-
diola e Edgar Davids. Os dous
deron positivo en Italia e ámbo-
los por nandrolona. Logo de dar
positivo o ex-barcelonista Guar-
diola, os medios de comunica-
ción italianos fixeron unha cam-
paña acusando a Federación Es-

pañola de Fútbol (FEF) de ser
moi permisiva no uso de dopan-
tes. Pouco despois desta campa-
ña de acoso e derribo a FEF deu
a coñecer que Carlos Gurpegui,
un rapaz da canteira do Athletic
de Bilbao, consumira nandrolo-
na. O único caso coñecido ante-
riormente na Liga española fora
o de Borja Aguirretxu, lateral es-
querdo do Celta de Vigo. 

Estes casos ilustran como se-
mella que nisto da dopaxe tamén

existen diferenzas entre ricos e
pobres. O caso do cubano Javier
Sotomayor ilustra á perfección
esta teoría. En salto de altura non
había quen voase tanto por riba
do listón, 2,45 metros. A súa he-
xemonía comezou nos Xogos de
Barcelona e non rematou até Sid-
ney. Pasou numerosos controis,
numerosas probas e nunca deu
positivo en ningunha delas. Fidel
Castro utilizábao como o atleta
do réxime, algo que non lle gus-
taba ao poderoso veciño. Pouco
antes da súa retirada, o COI deu a
coñecer que Sotomayor dera po-
sitivo por consumo de cocaína.
El sempre o desmentiu.

Outro caso famoso foi o de
esquiador alemán, nacionalizado
español, Johann Muehlegg. Nos
últimos mundiais de esquí gañou
tres medallas na modalidade de
fondo. Todo o mundo comezou a
chamarlle o Indurain do esquí,
polo gran parecido nas condi-
cións físicas dun e outro. Incluso
o Rei Juan Carlos I quixo foto-
grafarse con el e felicitouno en
persoa. Logo de coñecerse que
consumira EPO, nunca máis vol-
veu saberse del. A Federación
Española renegou del máis veces
que San Pedro de Xesucristo.

En total, dende 1968 deron
positivo 48 deportistas en 13.000
controis realizados. Uns controis
que cada ano foron incluíndo
máis substancias prohibidas. A
maior persecución quizais se dá
no Tour de Francia. A febre anti-
doping comezou xusto despois
da retitada de Miguel Indurain.
En determinados deportes como
o culturismo a dopaxe está total-
mente permitida. Arnold Sch-
warzenegger recoñeceu consu-
mir con profusión naqueles ma-
rabillosos anos nos que aínda
non era actor nin gobernador. O
debate volve reabrirse entre os
partidarios de seguir prohibindo
e os do “vale todo”.♦
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O uso de substancias dopantes xeneralízase entre os atletas de elite

Os ionquis do deporte
RUBÉN VALVERDE

As declaracións de John McEnroe a un xornal australiano re-
coñecendo que consumiu esteroides para cabalos durante seis
anos volve sacar á luz un dos temas máis escuros do deporte.
Cada vez saen á luz máis casos de deportistas de elite que usa-
ron algunha vez substancias dopantes para mellorar os seus re-
sultados. Hai uns meses coñecíase a noticia de que a Federación
Estadounidense de Atletismo permitiu que os seus mellores atle-
tas seguisen competindo malia coñecer que eran consumidores
dunha forte substancia chamada tetrahidroxestrinona (THG).

Atletas mortos por dopaxe

Ben Johnson supera a Carl Lewis na final de cen metros de Seúl.



ANDRÉS PANARO

Novas
de Fran Alonso
Vai ter un lugar de encontro habitual
cos lectores e estará no ciberespazo.
Fran Alonso bota a andar o seu blog,
que define como espazo onde “as valo-
racións, as impresións, as anécdotas e
incluso algunhas brevísimas creacións
compartirán soños na inmensidade do
cibermundo”. Como a linguaxe do blog
o require, pode que sexa este o Fran
Alonso máis directo e persoal. Para ato-
parse con el é preciso viaxar a http: //ca-
brafanada.blogspot.com. “Escrito co mo-
tor da paixón, da visceralidade” di o autor.♦

María Rita
en Portugal
De “impresionante” pódese definir o
recibimento que en Portugal lle brin-
daron á cantora brasileira María Rita.
A filla da mítica Elis Regina foi a
protagonista de tres concertos multitu-
dinarios nos que contou co apoio do
público e coas mellores das críticas.
Presenta o seu primeiro disco no que
colaboran Zélia Duncan, Lenine, Clau-
dio Lins ou Milton Nascimento, que a
apoiou no lanzamento. Simone estará
para o 22 de febreiro en Lisboa pre-
sentando o seu novo disco Feminino.♦

J.L. Fontenla
no Memorial
de Poesia Lusófona
José Luís Fontenla, escritor e poeta ga-
lego en portugués, vén de ser incluido
no Memorial de poesiapublicado pola
revista literaria Sol XXI de Lisboa.
Neste Memorial participan 56 poetas
máis do mundo lusófono. Cada autor
explica a súa auto-poética e as razóns
que os levaron a escreber na lingua “de
Camoes, Rosalia e Pessoa”. José Luís
Fontenla titula o seu traballo “Memo-
rialismo sob os vestígios de Babel”.♦

Pescador de Seixas
na Costa Brava
O escultor galego Leandro Seixas é o au-
tor do Monumento ao pescador que se
inaugurou en L’Estartit, na vila de Torroe-
lla de Montgrí. A obra, de seis metros de
altura, homenaxea o oficio de pescador e
as súas orixes na vila, que se remonta ao
século XVII. Leandro Seixas naceu en
Lugo no 1972 e ten feito exposicións indi-
viduais e colectivas en Madrid, Barcelona,
Sevilla e diversas cidades de Italia e Eslo-
venia. A relación de Seixas con L’Estartit
vén de lonxe, xa que o artista pasou va-
rios veráns nesta paraxe da Costa Brava.♦
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hega a Compostela un dos últimos espectáculos
do programa de Coimbra como capital cultural.
Cantiga para já estará no Auditorio o día 18 e é
un espectáculo producido polo CDG e a Com-

panhia de Teatro de Braga en homenaxe a José Afonso.
No Porto prepáranse para celebrar do día 16 ao 18 o pri-

meiro “encontro luso-galaico de animação”. Mentres os
editores achegan dezaseis novos títulos para un fondo
que fornecerá historias para o cine e a televisión, os
membros da Academia Galega do Audiovisual convocan
un foro para reclamaren a segunda canle da TVG, talvez
tamén para que os libros teñan máis sitio na televisión.♦

C

MMAANNUUEELL
CCAAAAMMAAÑÑOO,,
oo  ssaabbeerr  ddaa
aarrqquuiitteeccttuurraa
ppooppuullaarr

Fernando Pessoa.



Letras de Cal na producción
poética galega dos 90 é o título
da tese de licenciatura de Mi-
guel Louzao dirixida por Anxo
Tarrío que ven de ser presenta-
da na Universidade de Santia-
go. A xeración dos noventa en-
tra así no ámbito das investiga-
cións académicas do mesmo
xeito que o autor do estudo si-
nala que moitos dos seus repre-
sentantes ocupan xa posicións
centrais na literatura galega. 

Miguel Louzao toma como
eixo da súa investigación o co-
lectivo que botou a andar Letras
de Cal, unha proposta editorial
que naceu despois do polémico
congreso de novos escritores or-
ganizado pola Asociación de
Escritores en Lingua Galega no
que Rafa Villar falara de “matar
o pai e enterralo en cal viva” e
Uxío Novoneyra incomodárase
pola expresión. De inmediato
naceu Letras de cal, unha sorte
de “cooperativa” de escritores
maiormente novos que non ti-
ñan problema en lembrar desde
o propio título a orixe do que fo-
ra un dos máis sonados debates
da literatura contemporánea.
“Eran un grupo de poetas que se
agrupaban para editar os seus li-
bros e esa é unha dinámica que
se dá en todos os sistemas. As
palabras de Rafa Villar non se
dirixían a Uxío senón aos poe-
tas dos 80. A maneira de matar
o pai é enfrontarse a el” di Lou-
zao que inclúe a polémica nun-
ha sorte de estratexia literaria de
“creadores novos que buscan
converterse en institución”. 

Segundo a súa investigación,
o primeiro lustro dos noventa
non era demasiado alentador pa-
ra os poetas novos. As colec-
cións esmorecían, era difícil pu-
blicar e as colectáneas que seguí-
an saíndo continuaban incluíndo
só a poetas dos oitenta, unha xe-
ración que, ao seu ver, “cando
comezou tivo certas facilidades
porque atopou o campo ermo e
foron auspiciados polos maiores,
o seu foi chegar e encher men-
tres que os dos noventa tiveron
que facerse un oco”. 

Esta situación explica, para
Louzao, a “revolución” dos po-
etas dos noventa, un golpe na
mesa que, segundo se ve, deu
resultado. Conseguiron, por
exemplo, ter uns “críticos que
os institucionalizaran”. Se o dos
oitenta era Luciano Rodríguez,
para os noventa aparecen, se-
gundo o investigador,  moitos
máis nomes como Chus No-
gueira, Miro Villar, Vícente

Araguas e, moi en especial, He-
lena González autora da antolo-
xía A tribo das baleas, de Xe-
rais.  Todos están ademais nun-
ha certa “situación de poder”
tanto na súa relación cos medios
universitarios ou co mundo edi-
torial e xornalístico. De inme-
diato nace Letras de Cal pero ta-
mén Ablativo Absoluto, a colec-
ción creada por Xerais para as
novas propostas, e Espiral
Maior amplía o seu catálogo de
autores novos. “O que nun pri-
meiro momento produciu unha
reacción contraria no mundo li-
terario logo deu resultados posi-
tivos” comenta o investigador. 

Traspasada xa a década es-
moreceron propostas que nace-
ron con pulo ao abeiro daquel en-
tusiasmo como foron as propias
Letras de Cal, con carta de de-
función do pasado ano, ou a co-
lección Ablativo Absoluto que te-
rá o remate en breve coa publica-
ción dos últimos títulos. “Antes
eran necesarios, agora a maior
parte dos compoñentes desa xe-
ración están institucionalizados”
defende Louzao e, para argumen-
tar a súa tese pon tamén exem-
plos: renóvase a colección Dom-
bate de Galaxia con Avilés de Ta-
ramancos e Yolanda Castaño
–poeta dos noventa–, nace a co-
lección de poesía de Xerais con
Enma Couceiro e Marilar Alei-
xandre, entre os últimos libros de
Espiral Maior están Marta Da-
costa, Estevo Creus, Carlos Ne-
gro, Alexandre Nerium ou mes-
mo unha novísima Antía Otero e
tamén son poetas dos noventa os
que están xa a gañar premios lite-

rarios como o Johan Carballeira
con Lupe Gómez ou o Caixano-
va con María do Cebreiro, por ci-
tar dous dos máis recentes. “Os
xurados dos premios máis clási-
cos estaban formados por poetas
dos oitenta e nos novos xa come-
zaron a entrar os do noventa, o
que se está facendo notar nos re-
sultados” di Louzao e sinala, por
exemplo, que ata o 1999 con Es-
tíbaliz Espinosa non aparecera
ningún autor dos noventa como
gañador do premio Esquío. 

Entran nos xurados dos pre-
mios, teñen críticos propios, son
protagonistas de varias antoloxí-
as e forma parte dos catálogos
de editoriais comerciais. “Desde

a publicación da antoloxía A tri-
bo das baleas vese que algúns
deles brillan xa con luz propia.
O mundo literario é individual e
o grupo só se dá para propostas
concretas” sinala Louzao para
explicar a desaparición desas
iniciativas colectivas como o
Batallón Literario da Costa da
Morte ou Letras de Cal. 

Malia esa “institucionali-
zación”, non se pode negar que
a xeración dos noventa introdu-
ciu algúns cambios no noso
mundo literario. Para Miguel
Louzao un dos máis relevantes
é que “trouxeron unha nova es-
colla repertorial na que convi-
ven posturas máis cultistas con

toques de poesía social, do cotiá
ou propostas como as de Lupe
Gómez que sería imposíbel nos
oitenta”, escritora esta que con-
sigue esgotar a edición de auto-
ra do seu primeiro libro Porno-
grafía. Por outra banda busca-
ron “distinguirse dos maiores e
iso fixérono levando a poesía á
rúa, aos pubs... supón a busca
dun público novo e que a poesía
está viva. O labor social foi im-
portantísimo”. Destaca Louzao
a “xenerosidade” dos poetas dos
noventa no sentido de tirar por
un proxecto colectivo pero iso
non quita para defender que non
foi un movemento espontáneo
senón que se trataba dun “grupo
que coñecían as estratexias que
tiñan os sistemas literarios e
aproveitaban esa vía para posi-
cionarse co que levaban detrás a
moita xente. Agora non é que
abandonaran, pero si cambiaron
de posición”. Nota de especial
relevancia é tamén a forza da
poesía de autoría feminina e,
como exemplo, sinala que na
antoloxía A tribo das baleas se-
te de trece son mulleres. 

E quen os mata?

Existe xa unha nova xeración
que mate aos dos noventa? “Vé-
xoo moi complicado que os
queiran matar porque é difícil
matar a quen quixo matar. Con
Rompente, por exemplo, nin-
guén se enfrontou” considera
Miguel Louzao que tampouco
ve moitos novos nomes que
agromen no noso panorama li-
terario. A relación con Rompen-
te resúltalle especialmente acaí-
da, en especial no sentido de
que os dous grupos buscaron
ocupar distintos espacios coa
poesía, pero existen tamén notá-
beis diferencias, “os de Rom-
pente colocáronse no mundo do
espectáculo e os dos noventa
querían ser recoñecidos como
poetas e conseguírono”. 

“Non houbo ruptura senón
un intento de posicionarse no
sistema literario con materiais
diversos e o máis importante foi
a pluralidade que se deu no pro-
pio sistema no que publicaban a
un tempo Ferrín, Cáccamo ou
María Lado” di o investigador
quen considera tamén que xa
non existe tensión cos poetas dos
oitenta e mesmo a maior parte
recoñece que están entre as súas
lecturas. “O que acontecía era
que antes a súa presencia era as-
fixiante xa que todo o que se pu-
blicaba era deles” anota. Agora
os dos oitenta publican as súas
antoloxías, os dos noventa “cen-
trais” ocupan privilexiados espa-
cios no sistema pero tamén é cer-
to, como apunta Louzao, que xa
non son os bos tempos para a lí-
rica de hai uns anos, pecháronse
coleccións, algunhas están en
crise e as que existen teñen un
nivel de publicación baixo. ♦
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Os poetas do 90 entran na Universidade
Unha investigación destaca
que os novos autores pasaron da ‘periferia’ ao ‘centro’

Recital de poesía no pub Tarasca de Santiago a mediados dos 90. Na mesa, Olga Novo, Yolanda Castaño e Fran Alonso.  A. PANARO

CARME VIDAL
Reveláronse contra a xeración anterior, crearon iniciativas edi-
toriais colectivas, levaron a poesía á rúa e aos bares e ofreceron
o abano máis amplo de propostas poéticas. Os poetas dos 90
“mataron os pais” e parecían defender unha maneira vital de
entender a poesía. Miguel Louzao acaba de presentar na Uni-
versidade de Santiago unha tese de licenciatura sobre esta xe-
ración poética que, ao seu ver, deixou en boa medida de ser
“periferia” do sistema literario para converterse en “centro”. 

Miguel Louzao é autor da tese de licenciatura Letras de Cal na producción poética ga-
lega dos 90.                                                                                      A. PANARO
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As principais editoriais galegas
teñen no prelo un importante
número de obras que se ache-
gan a figura de Xocas. As pu-
blicacións que se refiren ao ho-
menaxeado, ano tras ano, con-
vértense na máis grande contri-
bución para ensalzar a figura
elixida polos académicos. O
Museo do Pobo Galego, enti-
dade á que Xaquín Lourenzo
estivo estreitamente vencella-
do, pon en marcha a edición da
súa obra completa, prepara un-
ha gran exposición conmemo-
rativa e, en colaboración co
Centro Galego de Artes da
Imaxe, recuperará a relación de
Xocas co cine e a súa partici-
pación en O carro e o home, o
documental que Antonio Ro-
mán realizara en 1940.

A primeira destas entregas
ven de man de Edicións A No-
sa Terra coa publicación dun li-
bro que recolle a paixón de Xa-
quín Lourenzo polos xoguetes
populares e que xa está nas li-
brarías. Enredosé un volume
preparado a partir dun traballo
de 1958 inserido orixinaria-
mente en español na Revista de
Dialectología y Tradiciones
populares. A voz enredos, se-
gundo recolle o propio Xocas,
usábase en Galiza para indicar
algo de pouca importancia pero
“enredo” tamén é un xoguete, é
dicir un artiluxio co que os ne-
nos satisfacían a súa necesida-
de de ocupar o tempo libre imi-
tando o mundo dos maiores, os
labores do campo e os xeitos
de vivir. Xogos de días sen te-

levisión nin radio que os debu-
xos restauran por medio dunha
prosa privilexiada e didáctica. 

A billarda, a porca, os voa-
dores e leitos enchen as páxinas
dun libro imaxinado para salvar
do esquecemento a diversión
cotiá dos nenos e nenas que nun
traballo de campo realizado en
terras de Ourense xa merecera a
atención dos ensinantes en vida
de Xaquín Lourenzo.

A edición de A Nosa Terra,
presentada nun amplo formato,
describe 38 xeitos de xogar ou
aparellos realizados por man
dos rapaces. Brincar aos caste-
los, lanzar carabuñas, construir
tiratacos e chicotes, facer ferra-
mentas de pau, carriños de na-

bo ou o xogo das tendas ou dos
vestidos serven para que Xa-
quín Lourenzo penetre nunha
arcadia feliz mais pobre, capaz
de inventar e recrear o xogo
con ben poucos medios. 

O volume mostra o exquisi-
to respecto do etnógrafo e inves-
tigador polas tradicións popula-
res seguindo o vieiro daquel Se-
minario de Estudios Galegos ao
que Xaquín Lourenzo  estivo tan
ligado. A prosa etnográfica de
Xocas e os seus debuxos van
nesta ocasión acompañadas de
ilustracións complementarias
realizadas por Pepe Carreiro que
axudan na comprensión duns
xogos e xoguetes moitos deles
xa desaparecidos.♦

Enredos, primeira entrega editorial
do ano Xaquín Lourenzo

O pavo-
perú
de Bush
VÍTOR VAQUEIRO

Hai anos, no tempo das
falcatruadas que emer-
gullaban diariamente

entre a desvergoña do
Watergate, o inesquecíbel Jau-
me Perich, tomando como re-
feréncia a tan cacarexada (e
suposta) igualdade de oportu-
nidades dos que os USA se
gaban, publicara unha tira na
que se sinalaba que “a proba
de que nos Estados Unidos
calquera pode ser presidente,
temo-la no seu próprio
presidente”.

Lembrei esta cita do
humorista catalán ao ollar a
fotografia que mostra o presi-
dente ianqui sorrindo ao tem-
po que conduce unha bandexa
na que se mostra aos nosos
ollos un perú de dimensións
notábeis. É importante
subliñar un dado: o home do
que se dicia que non era quen
de comer galletas sen que pai-
rase sobre el a posibilidade de
falecemento por asfixia, ou de
dar catro pasos sen esvarar,
pode, como a imaxe
demostra, camiñar, levar unha
bandexa nas suas mans e, ao
tempo, sorrir, tres accións
simultáneas que non están ao
alcanzo de calquera presiden-
te do Império. 

E, non obstante, invade-
me a unha fonda decepción
cando leo que Bux marcha ao
Iraque o día de Nadal, esa da-
ta entrañábel no mundo occi-
dental que con ela celebra o
nacemento do Salvador Divi-
no que redimiu en todos nós
os pecados da carne, do
peixe, dos doces e os
legumes, para lle dar folgos
ás tropas norteamericanas,
que boa falta lles fai, que cain
como coellos baixo da cimita-
rra do impio muslin, e o
presidente non ten mellor
idea, no xantar colectivo no
que exercita a camaradaxe
pre-eleitoral coas suas tropas,
que colocar na fonte un perú
(xa non digo un capón de Vi-
lalba) de piscifactoria (quer
dicer-se de graña) senón de
poliestireno expandido, de
isopreno ou de tetracloruro de
vinilo, coa óbvia intención
caloteira de nos enganar
nestas datas nas que a bonda-
de alaga toda a parte. 

E escoito hoxe, nas
notícias da mañá, por unha
emisora radiofónica que
Aznar, o mui insensato, vai ir
á Uait Haus a unha cea de
despedida (ignoro se este
termo debe-se tomar no seu
estritu senso de cea final, ou
derradeira cea) co perigo de
que lle poñan o reboutallo das
sobras de Nadal auténticas
que despacharia Bush en
Uosinton ou Texas. Como
consolo debo dicer-lle ao
devoto de Quintanilla de Oné-
simo que, como sinala o
próprio presidente norteameri-
cano, “o futuro será mellor
mañá”. Valente pavo Bush!♦

C.V.
Xa é oficial. A Xunta de Galicia ven de declarar o 2004 como
o Ano Xaquín Lourenzo. A figura da escritor, etnógrafo, ar-
queólogo e debuxante fora escollida pola Real Academia Ga-
lega para conmemorar o Día das Letras e agora o referendo
político da sáida a unha celebración que significará o recoñe-
cemento dun home que contribuíu como poucos ao coñecemen-
to do noso acervo cultural. O Museo do Pobo Galego e Edicións
A Nosa Terra inauguran o ano editando o seu libro Enredos.

Xaquín Lourenzo foi presiden-
te do Museo do Pobo Galego
desde a súa fundación en 1976
ate o seu pasamento en 1989.
No seu testamento quixo que
esta institución quedara como
herdeira universal do seu lega-
do e obra.

Como propietario dos de-
reitos dos seus libros, o Museo

do Pobo Galego e Edicións A
Nosa Terra asinaron un proto-
colo de colaboración do cal o
libro Enredosé a primeira das
mostras. Un proxecto de edi-
ción que terá continuación coa
publicación de O Tardo, outra
obra de Lourenzo, ilustrada pa-
ra esta edición con debuxos
orixinais de Pepe Carreiro.♦

Protocolo de colaboración

Xaquín Lourenzo                                                                       X.L. VÁZQUEZ CHE



Título: O lobo da xente.
Autor: Alberte Momán.
Edita: Positivas.

Viu a luz este ano pasado a se-
gunda entrega que nos deixa a
encomiábel iniciativa de Posi-
tivas que é o premio de litera-
tura erótica “Narrativas quen-
tes”. Un galar-
dón gañado na
anterior edi-
ción por M.
L o u r e n z o
González con
Infelicidadese
por Alberte
Momán nesta
última convo-
catoria. 

Querendo
fuxir da monotonía, Momán
procura inserir os actos eróti-
cos (actos nos que, á súa vez,
existe certa gradación no to-
cante ao seu erotismo) en dife-
rentes contextos que permitan
dimensionar o significado do
ritual, nunha tentativa que me-
rece renovados e continuados
esforzos se algunha vez quere-
mos estar á altura da civili-
zación oriental, que rapida-
mente comprendeu a relevan-
cia que a educación sexual ten
na formación da persoa (véxa-
se “Reflexións no mellor dos
mundos posibles”), chegando a
elaborar toda unha filosofía de
vida a partir de aí.

O breve proemio que ante-
cede á ducia de relatos que
compoñen O lobo da xentein-
cide, xustamente, na necesida-
de de liberación das ataduras
coas que nos aferrolla a moral
prescrita no sistema social,
cousa que, como se pode com-
probar na lectura dos relatos,
non equivale á perda definitiva
de valores, non hai caos social,
nin se fai do vicio ou perver-
sión unha virtude ou comporta-

mento especular. Aqueles ca-
sos nos que a depravación aso-
ma, e é en bastantes ocasións,
non é unha finalidade en si
mesma, senón consecuencia
dunha sociedade que violenta a
personalidade do individuo ou
do cinismo desa sociedade. Tal
lle acontece ao soldado de “Un
sen vivir”, ao que unha guerra
allea imposibilita para levar
unha vida sexual normal. E ta-
mén ao perverso lord, ao que as
finas maneiras de que fai gala a
súa clase lle serven para aga-
char a perversión, para verniza-
la. E hai aínda outro motivo

desencadeante da perversión, a
incomunicación (ou, se se quer,
a soidade) que o tipo de vida
actual xera. Deste tema, un dos
máis recorrentes na narrativa
de hoxe, é un excelente exem-
plo o primeiro relato, que lle dá
título ao volume e do melloriño
que aquí hai, onde a presumí-
bel perversión do protagonista
vese amplamente superada por
unha inagardada disposición da
vítima que deixa o descuberto
as fisuras e dobres raseiros da
moral imperante, xa que o su-
posto perverso, o suposto agre-
sor, remata convertíndose na

vítima.
Como antes diciamos, O lo-

bo da xenteten na variedade
unha das súas virtudes, unha
das súas armas para evitar, pa-
ra neutralizar, a monotonía,
alén da brevidade. Polo que nas
súas páxinas se topa un con vo-
yeurs, casos de onanismo (o in-
cremento dos cales é outra con-
secuencia da soidade e da inco-
municación), narcisismo, con
prostitutas, como o sexo condi-
ciona a educación, nobres per-
versos, amor poético.., ambien-
tes nos que coidadamente se
agacha algún misterio. 

Destaca tamén a sublima-
ción do amor como conceito,
extremo imprescindíbel en cal-
quera gradación do acto amato-
rio. No relato erótico non é o
abundar na descrición física da
entrega o único que conta, dé-
bese saber xogar coa tenrura,
coa suxestión, que esta porta
permita entrar na configura-
ción psíquica das diferentes
personalidades para explicalas
ou para poñer de manifesto as
súas contradicións. 

Alberte Momán (máis co-
ñecido até agora como poeta)
centrou, acertadamente, O lobo
da xenteno aspecto educacio-
nal que subxace no sexo; mais
segue botándose de menos un
testo coa riqueza do xogo antes
mentado (ou similar).

Parabéns a Alberte Momán,
por este premio e por un título
fracamente ameno que contri-
búe a encher o baleiro deste es-
pazo. Parabéns, á casa editora,
a Positivas, por crear e manter
este premio, que, e non tardan-
do, debería convertirse nunha
das referencias periódicas da
narrativa galega, cada título
desta colección achega un ar
fresco moi de agradecer.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Nomes propios
en galego
Dicionario Galego dos
Nomesé a obra que Xosé Fei-
xó Cid realizou para Xerais na
procura de dotar de armas
rigorosas e amenas as persoas
que teñen
interese na
onomástica,
que procuran
saber máis
dos seus pro-
pios nomes
ou que teñen
a necesidade
de escolleren
un para un
fillo que está
en camiño. O volume recolle
todos os nomes galegos, a súa
orixe e lenda, as traducións
nas principais linguas do noso
contorno, un santoral e as
achegas árabes e amerindias.♦

Para non esquecer
o Prestige
Sotelo Blanco edita ¿Que foi
do Prestige?, unha escolma de
traballos interdisciplinares e
preocupados polas consecuen-
cias da maré negra no
futuro, dos
profesores
Pedro Armas,
Xosé Luís
Barreiro, Luís
Fernández,
Xoán Freire,
Eduardo Gon-
zález, Antonio
Losada e
Ramón Muíño,
coordenados por Xulio Cabre-
ra e Antonio García-Allut.♦

Como interpretar
un personaxe
A interpretación dun personaxe
é un dos conceptos máis
interesantes da literatura
dramática. Galaxia, en colabo-
ración co
Igaem, publica
Teoría e prácti-
ca da
interpretación.
A formación do
actor no século
XX, editado por
Alison Hodge e
traducido por
Manuel Vieites,
percorre as principais escolas,
desde o sistema Stanislavski
até Jacques Copeau, pasando
por Bertolt Brecht.♦

Mouros e cristiáns
en Rairiz de Veiga
Delfín Caseiro presenta un
traballo fotográfico sobre
a romaxe
dos mouros
e cristiáns
de Rairiz de
Veiga. A
romaría da
Saínza. Mou-
ros e
cristiánsé unha obra etnográ-
fica que retrata a vixencia des-
ta festa. Edita a Difusora de
Letras, Artes e Ideas.♦

O lobo
da xente
ten na
variedade
unha
das súas
virtudes.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. A VIDA QUE NOS MATA .
Xabier López López.
Galaxia.

2. ÁMOTE .
Xosé Carlos Caneiro.
Galaxia.

3. TRECE BADALADAS .
Suso de Toro.
Xerais.

4. OS MEUS OLLOS.
Ramiro Fonte.
Xerais.

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

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. NORMAS ORTOGRÁFICAS E

MORFOLÓXICAS
DO IDIOMA GALEGO .

Varios autores. 
R.A.G. - I.L.G.

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

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

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).

Relatos do sexo proletario
O lobo da xente foi premio de narrativa erótica

Os reis
de

Galicia

Anselmo

López Carreira

A NOSA TERRA

Unha historia descoñecida narrada a través  dos seus principais protagonistas.
Textos breves e amenos, magnificamente ilustrados e ao día das últimas investigacións.

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

Alberte Momán.                                                                                       A.N.T.
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Título: Fálame sempre.
Autor: Cid Cabido.
Edita: Galaxia.

Hai ben tempo que sigo a na-
rrativa de Xosé Cid Cabido, au-
tor, entre outras, de obras como
Días contados(1991), Panifi-
cadora (1994) ou Grupo abe-
liano (1999). Independente-
mente dos resultados acadados
nos seus diferentes libros –aquí
deixo caer unha certa irregula-
ridade nos resultados finais– o
certo é que a Cid Cabido hai
que concederlle un lugar moi
importante na literatura galega
actual. O seu talante pescuda-
dor nas diferentes formas narra-
tivas confírenlle ao limiense
unha virtude importante en to-
do aquilo que faga: a sorpresa.
E é que un non queda indife-
rente ante os puntos de vista

que adopta o
narrador ou a
complexidade
dalgúns dos
martir izados
p e r s o n a x e s
que inzan os
seus relatos.

F á l a m e
sempre é un
compendio de todos os valores
positivos que abandeiraban os
seus traballos anteriores. Sem-
pre tiven o noso autor como un
narrador irregular. Capaz do
mellor: Días contados, coma
do peor (aí está ese bodrio in-
sufrible chamado Oralmente
pola boca). Mais, se obviamos
esta última creación como un
lapsus asumíbel por calquera
escritor dentro do seu corpus
literario, atoparémonos cun na-
rrador con moitísimo oficio e

de gusto para o
lector amante
dos bos relatos
e  d a  n o v e l a
aceptábel.

Eu quedarí-
ame coa sobrie-
dade narrativa
de Días conta-
dos, e os logros

estilísticos de Grupo abeliano
como pendóns máis sobrancei-
ros dentro da súa narrativa e, di-
to xa de paso, habería que situar
estas dúas cualidades como os
avais máis importantes de Fála-
me sempre,  a súa última entrega.

Ao longo dos dezaoito rela-
tos do libro adentrámonos na
decadente, impertinente e sor-
prendente mundo cotián duns
personaxes que, a pesar de non
poder afondar moito nos mes-
mos, deambulan polas súas as-

fixiantes realidades intentando
saír o máis airosos posíbeis dos
conflitos –interiores ou non–
nos que se ven mergullados.
Son personaxes psicoloxica-
mente complexos, máis propios
dunha novela que dun libro de
relatos coma este, pero co eixo
común de estaren todos aboca-
dos a un desacougo existencial
que os diferencia os uns dos ou-
tros, pero que ao mesmo tempo
os une, cada quen dentro do seu
fío argumental diferenciado,
pero esencialmente parello. 

En moitos destes relatos o
estrañamento no que se ve in-
merso o lector pola trama e po-
las vivencias dos personaxes,
vese intensificada polas pro-
pias narracións onde a omnis-
cencia do narrador dá paso, en
moitos casos, á corrente de
conciencia que limita no supe-

rrealismo. Así, temos relatos
que lembran moitas das mello-
res pasaxes do grupo abeliano,
fronte a outros que se aseme-
llan aos máis convencionais de
Días contados. A teimosidade
coa que se tratan algúns temas
fan pensar que algúns dos rela-
tos teñen como finalidade a re-
flexión sobre o comportamento
da mente humana e máis en
concreto dalgunha patoloxía
nun afán psicoanalítico intere-
sante e que lle dá moi bos re-
sultados a Cid Cabido nesta
súa creación.

É, sen dúbida, unha das me-
llores achegas que ten dado ao
prelo Cid Cabido. Sorprenden-
te, aguilloante e dunha calidade
tal como para tela en conside-
ración. Imos mellorando.♦

HÉITOR MERA

A realidade sempre nos abraia
Volve Cid Cabido con Fálame sempre

Os dezaoito relatos
adéntrannos no decadente,
impertinente e sorprendente 
mundo duns personaxes que
deambulan polas súas
asfixiantes realidades
intentando saír dos conflitos.

Título: Decrúa.
Autor: Estevo Creus.
Edita: Espiral Maior.

Decrúa, Premio de Poesía Fiz
Vergara Vilariño, consta dun to-
tal de 30 poemas, un a xeito de
limiar e 12, 11, 13 e 2 que con-
forman respectivamente catro
partes cos seus
corresponden-
te títulos.

O libro é a
crónica dunha
desposesión da
realidade, da
f u x i d a  d u n
mundo, como
di Rodríguez
Baixeras no
epílogo, “des-
cabelado e ab-
surdo”, do que
se quere fuxir
(preveño a mi-
ñ a  f u x i d a) .
Unha crónica que se converte en
pesadelo. Pesadelo para o poeta
e mais o lector.

O poeta transmite o seu pesa-
delo mediante unha escrita que
non está dominada por ningún
rapto “poético”, moito menos

metafórico; tampouco está rexida
por ningunha clase de “transgre-
sión verbal”. Contodo, produce
asombro. O asombro que se ten
ante unha materia pura e concre-
ta, ante un discurso sen ritual, no
que as palabras non tenden a ser
as cousas, senón a súa equivalen-
cia máis íntima e transparente.

Estase ante unha voz que non
fala, senón que contempla e me-
dita (porque hoxe quero falar/ da
miña desposesión da realidade),
e o seu falar é o ritmo (a escrita)
da conciencia (E esta é a realida-
de/ unha ficción a prol do capi-
tal/ un relato de letras contra os
ollos), xa que parece é nesta on-
de se desenvolve o poema.

O soño é unha das expe-
riencias centrais desta poesía.
No soño non se encontra a eva-
sión, senón o recoñecemento
do mundo. Soñar é unha forma
de posuír o mundo, que non de
dominalo. Posuír o mundo para
fuxir da realidade e así: o único
que quero/ é construír unha
historia conmigo/ unha narra-
ción/ un relato.

A linguaxe de Creus é xa
fráxil (E despois/ tentar destro-
zar as palabras),  con ela foxe

de toda especulación intelec-
tual. A poesía de Creus (varia-
da, contén belos poemas de
amor) é unha revelación do co-
ñecemento do mundo, por iso a
súa linguaxe (con frases que se
cortan e se quebran mais non

perden o seu fío), que non pa-
rece ser linguaxe (desposuír as
miñas propias palabras), gaña
en precisión e transparencia.
Un excelente poemario no que
salienta, para min, a III Parte. 

Poemario que se comple-

menta co excelente epílogo de
Rodríguez Baixeras, que obri-
ga, unha vez acabada primeira
lectura, a ler unha e outra vez o
libro de Estevo Creus.♦

X.G.G.

Un excelente Estevo Creus

A poesía
de Creus
(variada,
contén
belos
poemas
de amor)
é unha
revelación
do
coñecemento
do mundo.

Estevo Creus.



Título: Nuevas Cartografías de Madrid.
Autor: Varios.
Lugar: Casa Encendida e Casa América,
Madrid.

Concordarán conmigo en que
Madrid tén agora unha paisaxe
humana moi diferente da que tiña
hai só dez anos atrás, abonda con
viaxar no metro para decatarse da
gran cantidade de latinoameri-
canos que viven na metrópole e
que xa están a ocupar barrios en-
teiros. Desa nova realidade cultu-
ral, económica, política que ten
que encarar o Madrid deste se-
gundo milenio trata a primeira
exposición da que lles quería fa-
lar. Titúlase “Nuevas Cartografí-
as de Madrid” e desenvolveuse
entre La Casa
Encendidae a
Casa de Amé-
rica, até o 5 de
xaneiro. É un
proxecto dun
deses curado-
res actualmen-
te moi escoita-
do, Rafael
Doctor, quen
vai dirixir o
Museo de Arte
Contemporá-
nea, que se es-
tá a construír
en León. É esta
unha exposi-
ción que pre-
tendeu analizar
e mergullarse na realidade deses
novos contornos idiomáticos, re-
lixiosos ou laborais que cartogra-
fan o novo Madrid. Os diferentes
artistas, tamén os investigadores
da Universidade Pontificia de Sa-
lamanca que escriben no catálo-
go ao respecto de todo iso que es-
tá a ocorrer, configuran un pro-
xecto de fondo compromiso coa
vizosa e ricaz paisaxe que repre-
sentan a novas cidades europeas
do século XXI. Así o colectivo
artístico madrileño El Perro si-
tuou no xardín da Casa de Amé-
rica un cadaleito decorado con
motivos cubanos, mercado pola
internet a unha empresa de Mia-
mi que os fabrica pensando en
clientes morriñentos da illa que
os veu nacer. Valeriano López
constrúe un neón coa forma do
oso e o madroño, só que desta
volta o tronco do madroño ten o
perfil dunha negra á que apalpan
as pezuñas do oso. Ou unha ins-

talación de Marina Núñez que
combina a imaxe manipulada do
negro que muda paseniñamente a
monstro e que se acompaña dun
busto de goma no chan disposto
para ser asoballado, pateado, es-
naquizado polo público visitante.
A meirande parte das propostas
están vencelladas, como pode ser
previsíbel, co documental foto-
gráfico ou audiovisual e o relato
de vida. Todas as propostas cum-

pren a súa función, aínda que se-
xa só social, pero eu subliñaría
aquelas cun plus de enxeño plás-
tico, por exemplo a vídeo pro-
xección dunha telenovela reali-
zada polas irmás Mercedes e
Gloria Prado que recrean a histo-
ria dunha peruana en Madrid,
nun formato audiovisual como é
o dos culebróns fortemente con-
notado co latinoamericano. Ou o
relato ledo, tolo e cruel de Marín

Sastre dun romanés que se pros-
titúe en Madrid e con Nadia Co-
maneci de por medio. En fin, ci-
to tamén a Javier Longobardo
quen presenta unha publicidade
que mestura o glamour e a sofis-
ticada beleza dese medio coa re-
alidade dos polacos adicados á
construción ou ao servizo do-
méstico.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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Encrucillada
Nº 135. Novembro-decembro 03. PVP 4 e.
Dirixe: Andrés Torres Queiruga.
Edita: Instituto de Estudios Miñorano.

Xoán López Facal, Uxío La-
barta e Xoán Manuel Neira
analizan as consecuencias do
naufraxio do Prestigeen
diferentes ámbitos. Camiño
Noia recorda a figura da
finada po-
eta Xela
Arias. Sa-
lustiano
Pedre dá
conta da
súa
experiencia
pastoral.
Dáse conta
do Foro de
Relixión e
Cultura en
Galiza. Ademais, inclúense
as habituais seccións de polí-
tica, de Xosé Luís Barreiro e
de cultura, de Xesús Bernár-
dez Vilar.♦

Batente
Nº 1. Decembro 03-Febreiro 04.
Edita: Consellaría de Familia, Xuventude, 
Deporte e Voluntariado.

A actualidade deste
departamento centra todas as
informacións, nunha nova pu-
blicación que se suma a outras
adicadas exclusivamente ás
convocatorias do departamen-
to. Dáse conta da última
edición do certame de deseño
‘Tesoira’.
Hai unha
referencia
ao foro de
voluntaria-
do, área
fortalecida
por novas
iniciativas.
A entrevista
é con José
Ramón Lete
Lasa,
director xeral para o deporte,
que se felicita pola
celebración da Volvo Ocean
Race en Galiza.♦

R.G.T.
Nº 36. Outono 03. Prezo 5,50 e.
Dirixe: Antón Lamalpereira.
Edita: A.C. Entre bambalinas.

Pedro Riobó entrevista a Fran-
cisco Taxes e Antonio Simón,
nunha das últimas conversas
co primeiro, dramaturgo xa fa-
lecido. Riobó tamén conversa
con Manuel Lourenzo, que
cumpre 25 anos de pro-
fesional
do teatro.
Manuel
Sesma fai
unha
crónica do
Festival de
Teatro de
Almada
(Portugal).
Antón
Lamapereira
e Xosé Hen-
ríquez entrevistan a bailarina e
coreógrafa María Muñoz.
Inma López Silva reseña A
comedia do Gurgullo, do
CDG. Inclúese o texto Campo
sur, de Lino Braxe.♦

As cartografías do Madrid exterior

A
exposición
pretendeu
analizar e
mergullarse
na realidade
deses
novos
contornos
idiomáticos,
relixiosos
ou laborais
do novo
Madrid.

Cadaleito decorado con motivos cubanos, do colectivo El Perro .

Título: Mapas abiertos: Fotografía latinoa-
mericana, 1991-2002.
Autor: Varios.
Lugar: Palau da Virreina, Barcelona; e Fun-
dación Telefónica, Madrid.

Tamén fai dueto en dous espazos,
desta volta no Palau da Virreina
da Barcelona e na Fundación Tele-
fónica da rúa Fuencarral de Ma-
drid. E tamén conta cun título car-
tográfico. Así que Madrid optou
por topografarse na súa programa-
ción expositiva destes últimos me-
ses. Madrid como reflexo da fiso-
nomía plástica de Latinoamérica,
que xerou un particular fascinio
nos últimos anos en Europa, que, á
súa vez, procede en gran medida
do crecente interese estadouniden-
se pola cultura suramericana, ten
graza iso, nós os ibéricos que de-
beriamos estar tan interesados de
motu propriopolo latinoamerica-
no e que só lle emprestamos con-
sideración cando o xigante lla

presta. O proxecto expositivo ten
perfís de compilación enciclopédi-
ca, de compendio do who is who
do que en fotografía hispanoame-
ricana houbo no último decenio. O
curador desta ambiciosa empresa
foi Alejandro Castellote e contou
con varios asesores e coordinado-
res, e todo iso vese plasmado nun
catálogo de 340 páxinas e noventa
artistas (tomeime a molestia de
contalos no índice). Eu, tras o per-
corrido da exposición e o repaso
logo máis demorado sobre as pá-
xinas do libro editado por Lun-
werg, atopo unha permanente pre-
senza: a de que eses artistas traba-
llan a fotografía como un medio
vello e querido, moi desenvolvido,
coñecido e cultivado polos artistas
de alí, unha cultura fotográfica ben
presente, algo que contrasta con
tanto artista contemporáneo de úl-
tima hora que vén de engancharse
aquí ao medio fotográfico, agora

tan “moderno” e “in”. Como é
previsíbel hai moita fotografía do-
cumental que certifica o carácter
máxico e incríbel de Suramérica.
Tamén bastantes traballos referi-
dos á identidade, á etnicidade, ou
aos novos achegamentos á se-
xualidade masculina e feminina
(lembremos o machismo invete-
rado de por alí) que resultan un
evidente eco de cuestión suscita-
das polo seu veciño do norte,
mais tamén froito propio do espí-
rito nacional, penso no caso bra-
sileiro, ou no mexicano ambos de
tan fortes e arrebatadoras perso-
nalidades creadoras. O avultado
número de nomes e pezas conci-
ta certo abafamento, mais resulta
gratificante como mergullo nun
mar de historias de innegábel
proximidade a nosa propia cerna
vital. Estivo no emblemático edi-
ficio da Fundación Telefónicaaté
o 11 de xaneiro.♦

Fotografía latinoamericana, 1991-2002 

Coa participación de: Miguel
Losada, presidente da cátedra
de Estudos Galegos do ateneo

de Madrid; Manuel Lombao;
afonso Eiré, director de A No-

sa Terra, que presentará O

Libro dos exemplos, recopila-

ción póstuma de algúns arti-

gos publicados por Borobó

neste semanario; Mariví Vi-

En lembranza de raimundo
garcía Domínguez, Borobó

Ateneo de Madrid, Salón de la Cacharrería (Prado 21) o martes 20 ás 8 do serán.

J.L. Abalo



O libro é capaz de transmitir
tanto respecto polo patrimonio
etnográfico como o que ten o
seu autor, que leva xa moitos
anos investigando nesta “arqui-
tectura sen arquitectos”. Trátase
esta dunha faceta especialmente
querida por Manuel Caamaño,
un home cunha longa traxecto-
ria no compromiso co país des-
de o asociacionismo cultural, a
promoción de distintas iniciati-
vas e proxectos e a militancia
política. Caamaño é, entre ou-
tras cousas, patrono do Museo
do Pobo Galego e da Fundación
Pedrón de Ouro e fundador e
membro da Fundación Castelao. 

Como xurde  o seu intere-
se pola arquitectura popular?

Durante a miña vida laboral
compatibilicei o meu traballo
na empresa privada da constru-
ción con dar clases en Arquitec-
tura Técnica onde me encarga-
ron unha nova materia que se
chamaba “Construción rural
galega”. A raíz dese compromi-
so comecei a traballar no tema
cun enfoque moi aberto, non li-
mitado ás construcións senón á
súa integración nun marco cun-
has características xeográficas,
culturais, históricas particula-
res. Nestes estudios teño que
recoñecer un referente especial
que é o de Etnografía e cultura
material de Xaquín Lourenzo.
A partir de aí viñeron estudio-
sos máis novos con metodolo-
xías modernas como Pedro de
Llano ou Begoña Bas. O enfo-
que do meu libro trata de
abranguer as máximas das rea-
lizacións constructivas que es-
tán integradas na arquitectura
popular que a min me gusta de-
nominar “arquitectura sen ar-
quitectos”, roubándolle o termo
a Rudofsky, que fora conserva-
dor do Museo de Arte Moderna
de Nova York e que fixo unha
exposición nos anos sesenta so-
bre as diversas arquitecturas
populares do mundo na que ha-
bía uns paneis con hórreos de
Galiza e de Portugal. 

Acaelle entón esa defini-
ción de arquitectura sen ar-
quitectos?

Ao meu ver expresa moi
ben o que significan este tipo
de construcións. Non teñen au-
tor determinado, están feitas
polo pobo que en moitos casos
constrúe cos recursos que ten, a
intelixencia e o maxín sen que
actúe ningún técnico. Como
contraposición, cando interve-
ñen os técnicos no medio rural,
en boa parte das ocasións as
desfeitas son notábeis.  

Podemos dicir entón que
en arquitectura a tradición é
sabia?

Dunha sabiduría total e iso
queda destacado no libro. Sinto
grande admiración polos nosos
construtores populares. Resulta
impresionante, por exemplo,
ver a cantidade de peculiarida-
des e variedade que ten o hó-
rreo en Galiza, máis que en
parte algunha. Temos hórreos
de material vexetal, de madei-
ra, mixtos e de pedra e dentro
de cada unha desas variantes
con respecto aos recursos hai
un abano enorme. Iso é produ-
to da orixinalidade e do sentido
estético do construtor popular. 

Do libro tírase que a arqui-
tectura popular está ben pensa-
da e é moi práctica, aproveita
mesmo o calor dos animais. 

Luís Seoane en Comunica-
cións mesturadas fala dun libro
que escribiu un rapaz emigran-
te no que se refire en ton des-
pectivo ás casas labregas ga-
legas porque as cortes estaban
na planta baixa. Seoane di que
esa característica non é propia
unicamente de Galiza senón ta-
mén dos países máis avanzados
de Europa porque hai un senti-
do funcional nese emprazamen-
to, tanto é así que a mellor ha-
bitación é a que está enriba da
corte porque é a que ten máis
calor. Outra forma de vencer o
frío é que a cambota da cociña
se adentre na habitación. Estas
fórmulas reflicten o sentido que
lle daba o construtor popular
para lograr a máxima funciona-
lidade cos pequenos recursos
que tiña. Trátase ademais dun-
ha arquitectura que se integra
perfectamente na paisaxe de

maneira que se pode dicir que
tamén é ecolóxica. 

Defende que a arquitectu-
ra galega é distinta desde a
mesma prehistoria. 

Non ten dúbida. A diversi-
dade das arquitecturas popula-
res do Estado español é enor-
me. Aquí imos con atraso no
estudo e na toma de conciencia
con respecto a moitos aspectos,
e a arquitectura é un deles.
Cando nos anos vinte García
Mercadal publica o libro La
casa popular en España, de bi-
bliografía de Galiza só pode ci-
tar o estudo das pallozas do Ce-
breiro de Angel del Castillo e
dous artigos xornalísticos de
Prudencio Canitrot e Paz An-
drade. Había grande carencia
de estudos deste tipo e ata que
non se realizaron non se puido
facer ver que había unha arqui-
tectura popular moi rica e dis-
tinta. Falando, poño por caso,
de tipoloxías da casa-vivenda
recoñezo as pallozas, a casa sé-
rrana, a da Terra Chá e as de-

presións luguesas, a tipoloxía
das agras coruñesas e logo ás
da Galiza meridional cunha
grande variedade e coa pedra
como protagonista e, por últi-
mo, a tipoloxía do litoral tamén
cun amplo abano de posibilida-
des. Nas construcións denomi-
nadas adxectivas ou comple-
mentarias a variedade tamén é
enorme comezando polos hó-
rreos, os muíños ou constru-
cións de menor entidade como
curros, pesqueiras, alpendres,
palleiras, pombais ou alvarizas. 

O perigo de perda deste
patrimonio continúa?

Estas construcións están
moi degradadas, comezando
pola propia casa vivenda. Os
programas de rehabilitación da
Xunta fixeron un labor positivo
pero en moitos casos requeriría-
se un maior control. Recupéran-
se moitas vivendas encadradas
na arquitectura popular pero lo-
go hai infinidade de constru-
cións como os muíños que están
abandonados en boa medida

porque perderon a súa función.
Defendo que construcións co-
mo estas teñen que ter novo va-
lor de uso, unha reutilización.
En certos muíños, por exemplo
estase volvendo a moer de for-
ma tradicional para elaborar o
pan artesán auténtico. 

Carpintería de aluminio,
cemento para darlle un piso á
casa de granito... fixéronse
moitas desfeitas?

Este é un pecado colectivo
pero o maior pecador é a admi-
nistración que é quen ten que
preservar o noso patrimonio. Ta-
mén teñen a súa culpa os técni-
cos e os concellos coa súa tole-
rancia e falta de vixilancia. As
leis existen pero incúmprense.
Os concellos teñen que colabo-
rar e ter conciencia de que hai
que conservar o patrimonio dán-
dolle un valor de uso. Galiza
conta cunha grande riqueza tan-
to no sentido monumental como
no patrimonio etnográfico in-
móbel ou construído. O primei-
ro sempre recibiu atención dos
poderes públicos pero as cons-
trucións populares non tiveron
tanta dedicación. Os cidadáns
van adquirindo maior concien-
cia e así, por exemplo, créanse
moias asociacións de carácter
cultural para defender este patri-
monio, como acontece de forma
especial no caso dos muíños. Ta-
mén é significativa a prolifera-
ción de museos etnográficos. 

Que eivas existen nesta
materia?

O que falta é un plan direc-
tor de ordenación territorial do
país, saber que se quere facer co
territorio e como facelo, que es-
pacios se dedican a cada cousa,
como hai que tratar o patrimo-
nio... As actuacións individuali-
zadas non dan os resultados que
se logran cun plan de conxunto.
Neste sentido pareceume meri-
torio o Plano 2000 de Recupera-
ción da Arquitectura Popular da
Deputación da Coruña, que se
ocupou de moitos muíños, hó-
rreos, alpendres ou construcións
menores. O patrimonio é in-
menso e continúa o perigo de
deterioro. No ano 1995 apro-
bouse a Lei do Patrimonio Cul-
tural que inclúe o patrimonio et-
nográfico inmóbel pero o certo
é que a actuación da consellaría
responsábel que é a de Cultura
non é coherente co espírito da
lei. Por outra banda é necesario
a elaboración dun inventariado
completo no que se tiña que in-
volucrar a Federación Galega
de Municipios e Provincias. A
consellaría de Cultura anun-
ciouno hai máis de vinte anos e
aínda hoxe está sen facer. Com-
pre explotar os recursos que se
teñen e este pode dar beneficios,
ademais é algo propio da nosa
cultura e forma parte dos nosos
sinais de identidade. 

Sorprende tamén a rique-
za do vocabulario que recolle. 

Son máis de oitocentos ter-
mos relacionados coa arquitectu-
ra popular, recollidos de diversos
dicionarios, de traballos de cam-
po ou mesmo aportados polos
meus alumnos. Esta riqueza léxi-
ca demostra tamén a creativida-
de do noso pobo. O hórreo ten,
por exemplo, máis de vintecinco
denominacións diferentes.♦
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Manuel Caamaño
‘En arquitectura, a tradición é sabia’

CARME VIDAL

A impresión que deixa o libro As construcións da arquitectura popular (Cole-
xios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos) de Manuel Caamaño (Noia,
1936) é a inmensa riqueza deste patrimonio. Nas máis de cincocentas páxinas o
autor achéganos a un variado mundo de casas, hórreos, pesqueiras, pombais, te-
lleiras, alpendres e tantas outras construcións que forman parte da nosa cultura. 

A. PANARO



A.N.T.
Océana. A música do fin do
mundo son catro discos que
recollen corenta e oito can-
cións de grupos e solistas que
gravaron con Sons Galiza. O
selo dirixido por Eloi Caldei-
ro celebra coa súa publicación
o quince aniversario desta
compañía radicada en Lugo. 

Na Lúa, Uxía, Saraivas, Suso
Baamonde, Dhais, Luar na Lu-
bre, Eiravedra, Chouteira,
Brath, Raparigos, Pepe Vaa-
monde ou Noitébregos son al-
gúns dos músicos que partici-
pan nos catro discos de Océa-
na. A música do fin do mundo,
a iniciativa que quere facer ba-
lance dos quince anos de exis-
tencia de Sons Galiza. Todos
eles gravaron nalgunha ocasión
coa compañía dirixida por Eloi
Caldeiro, que conta no seu catá-
logo con coleccións de folk,
música tradicional, rock e mes-
mo jazz, cunha especial aten-
ción á música de raíz. En Sons
Galiza comezaron a súa carrei-
ra musical algúns dos nomes
máis relevantes da actualidade
musical galega como son Uxía,
Na Lúa ou Luar na Lubre. Con
este selo gravaron tamén gru-
pos de rock como Yellow Pixo-
liñasou O Caimán do Río Teae
de jazz como Clunia Jazz.Con-
ta así mesmo cunha colección
dedicada á música tradicional
titulada “O gaiteiro de Soutelo”
en homenaxe a Avelino Cacha-
feiro e na que gravaron entre

outros Os raparigos, Brisas da
Coruña ou Pepe Vaamonde e
que comezou precisamente cun
disco dos Gaiteiros de Soutelo.  

“O relevante de Sons Galiza
é que conta con estudos propios
e iso é importante para que un-
ha compañía independente con-
te cunha produción continuada”
sinala Eloi Caldeiro, gabándose
de ter editado uns 400 discos
nestes quince anos de existen-
cia e dirixir a máis antiga das
discográficas galegas. 

Sen top manta

O catálogo actual de Sons Galiza
aumenta na actualidade de forma
especial cos discos dos gañado-
res das novas edicións dos certa-
mes de folk e rock que cada ano
organiza. Acondición dos grupos
para poder presentarse é que se-
xan inéditos e o premio a edición
do primeiro disco dos gañadores
e un colectivo cos finalistas. Des-
te xeito veñen de editar o primei-
ro álbum de Nubeira, gañadores

do primeiro premio da última
edición de Sonsfolk, e están a
preparar a próxima publicación
do traballo inaugural  de Dríade,
os últimos triunfadores dun cer-
tame que vai xa pola súa sexta
edición. Máis nova é a iniciativa
para promover o rock en galego
para o que a compañía discográ-
fica conta co patrocinio da Uni-
versidade de Santiago, razón po-
la que as bandas que se presentan
ao concurso teñen que ter algún
dos seus membros matriculado
nun centro universitario. O grupo
compostelán Rever foi o gañador
da final de Campusons que se ce-
lebra por volta da primavera. 

Sons Galiza presume así de
ser unha sorte de “promotora”
para os grupos novos. “Ningunha
compañía se arrisca a isto e as
multinacionais abandonaron por
completo a música galega. Nun
país pouco normalizado como o
noso é importantísimo contar con
compañías como esta para pro-
mover os novos grupos” destaca
Caldeiro. “Ás compañías peque-
nas non nos afecta o top manta
pero si outro tipo de intercambios
vía internet. Malia iso e pese a
que un 40% dos selos do Estado
Español están a pechar, para nós
é preciso manter o facho. Se as
discográficas galegas desapare-
cesen a nosa música tería un fu-
turo moi limitado” afirma Eloi
Caldeiro, membro tamén do gru-
po Brath, co que está a rematar
xa a gravación dun novo disco
que sairá en breve publicado co
título O latexo do fogo.♦
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Luís
Mariño
XERARDO PARDO DE VERA

Luís Mariño e máis eu
nunca fumos dados ás
presas. Díxoo Xosé

Luís Alvite, referíndose a il,
na homenaxe coa que  as
xentes de boa vontade lle
agradecemos a Luís o seu pa-
so pola vida. Alvite –os bos
literatos– crea metáforas pra
nos decir as verdades
exactas. Luís, nobilísimo es-
pírito, facíase ás veces o
snob pra non perder o
contacto coa terra, il, que le-
vaba o corpo como un
accidente inevitábel ao que,
xa que logo, había que
adecentalo un pouco máis
con orixinalidade. Por iso se
fixo dandy. Luís era un Max
Estrella sen miseria que
atopou o seu Valle-Inclán en
Alvite: “Unha alborada de
copas díxome: ‘Amigo meu,
na mediciña pública rematan
de diagnosticarme un cancro.
Somos xente sen sorte. Se
fose rico, na privada habían-
me cantar un bingo’. (...)
Non quedan tipos coma Luís
Mariño, a caste de home
capaz de xurdir aquí e reben-
tar a súa homenaxe.” Mariño
e Alvite poñíanse estupendos
co fondo dun valse portuario
de Sabina ou dun tango
malevo de Julio Sosa; eu
téñolles envexa pero sei que
sempre serei o seu amigo, e
que imos seguir noutra
dimensión malia que nos
fane a morte.

Despois dun bacharelato
xuntos e moitas horas comparti-
das en moi variados e por veces
case imposíbeis parladoiros,
coincidin con Luís no Londres
mítico de finais dos 60. En
King’s Road mercou discos e
nunha roulottede Portobello un
tabardo-capote moi afeito que
lle daba un como ar de
aristocrático mílite de vacacións
nunhas escollidas pub’sde
elegantes veludos. A miña ami-
ga Pilar (mesmo fuxida dunha
pintura de Corredoira), que
traballaba no consulado de
España, presentóunos ao
cónsul, un home simpático que
nos deixou un seu coche
escarabellopra andarmos polas
aforas. Na rúa en que vivía o
cónsul, Abbey Road, estaban os
estudios onde gravaban os Bea-
tles e o escarabello fíxose
famoso –e peza codiciada polos
coleccionistas– por sair na míti-
ca foto do paso de cebra. Luís e
máis eu deixarámolo alí duas
horas antes.

Foi un das persoas máis
verdadeiramente distinguidas
que coñecín. Fronte á nosa
postreira copa xuntos, na Rúa
Nova, alporizábase: “¡Que
tempos! Onte vin como un fa-
to de patáns empurraban a...
[aquí o nome dun mestre
sabio].” Nos seus derradeiros
días tivo a compaña de
Susana e iso conforta. Xa sei
que Luís Mariño non precisa
desta columna. Pero eu tiña
que escribila.♦

Sons Galiza celebra o seu 15 aniversario
cos catro discos de Océana

A.N.T.
O barrio parisiense de Montpar-
nasse transformouse nas primei-
ras décadas do século XX nun
fervedoiro de estilos e creadores
que revolucionaron os cimentos
da pintura, a escultura e a fotogra-
fía, converténdose no xermolo
dun novo xeito de comprender a
arte. Un remuíño artístico que
queda reflectido na exposición
L’Alterier de Montparnasse, que
se exhibe na sala de Exposicións
Caixanova de Vigo até o vindeiro
22 de febreiro. Os protagonistas
da mostra son aqueles mozos que
chegaron a París na procura dun-
ha evolución artística, grandes
creadores do cubismo, os mes-
mos que sentaron as bases da abs-
tracción, practicaron as irreveren-
cias dadás e deron paso aos soños
oníricos do surrealismo. As obras
de Matisse, Lege, Picasso, Modi-
gliani, Delauny ou Picabia son as
encargadas de conducir o espec-
tador a través dos debuxos, foto-
grafías, esculturas e pinturas ao
Montparnase de principio do sé-
culo XX, un importante foco para
os movementos de vangardas.

As obras expostas poñen de
manifesto, a través dalgún dos
retratos, varios dos cambios so-
ciais que se estaban a producir

nas primeiras décadas do século
XX. Os lenzos de mulleres en
actitude provocativa, feito insó-
lito na Europa do momento, evi-
dencian o espírito de absoluta li-
berdade que se respiraba en Pa-
rís. Ao igual que o feito de que
aparecesen entre os creadores un
bo número de mulleres, asumin-
do un rol impensábel até o mo-
mento. Entre elas, María Gont-
charova, Kiki, Sonia Delaunay,
Marie Marevna ou Chana Or-
loff, autoras de obras tamén pre-
sentes na mostra de Vigo.

Aínda que se exhiben obras
de case corenta artistas entre os
que sobresaen os nomes de Pi-
casso, Matisse, Modigliani ou
Man Ray, a exposición tamén
recolle o traballo de artistas me-
nos coñecidos, pero que contri-
buíron igualmente a revolucio-
nar a arte con novos principios,
naquel caldo de cultivo no que
se converteu Montparnasse. Así,
os cadros cubistas de André Lot-
he, os espidos de Jules Pascin,
os retratos de Tsuguharu Foujita
e as composicións abstractas de
Robert Delaunay tamén dan boa
conta da intensidade creativa e
intelectual que se vivía neste ba-
rrio parisiense e que se espare-
xeu por todo o mundo.♦

Eloi Caldeiro.

Montparnasse en Vigo

Nu con trenzas (1931), de Moïse Kisling.



A loita feminista polo aborto
e o divorcio, a legalización
dos partidos de esquerdas,
as mobilizacións das Encro-
bas, os primeiros congresos
de CC.OO, os primeiros xer-
molos dos sindicatos, os
conflitos laborais de Ascón
ou Citroën ou as eleccións
xerais e as galegas A transi-
ción deixou tras de si un im-
portante rebulir político e so-
cial, mudanzas e novos xei-
tos de pensamento que se vi-
ron traducidos en mobiliza-
cións, actos e campañas que
foron esparexendo ao seu
paso miles de adhesivos e

panfletos. Comezábase a fa-
cer política e loita social a
través da imaxe.

Unha mostra de case mil
autocolantes seleccionados
de entre máis de quince mil
exemplares pertencentes á
colección particular de Ber-
nardo Valdés, dan conta en
Lugo de toda esta convulsión.
Entre eles atópanse algúns
sorprendentes. Un deles é o
da Falange Española de las
JONS., escrito en galego e
cunha estética máis propia da
esquerda radical. Ou aquel
onde o PSOE lanzaba a súa
mensaxe contra a OTAN. E

outros con gran valor, aínda
que non económico, como o
primeiro adhesivo da ANPG
que foi editado con Franco vi-
vo, en Portugal e cun logo ca-
se xa esquecido ou o do pri-
meiro congreso da UPG e a
do Partido Socialista Galego
nas eleccións dos 78.

Coa finalidade de que os
autocolantes fosen coñecidos
e para “demostrar que as li-
berdades que agora gozamos
foron froito de toda a mobili-
zación vivida durante este pe-
ríodo”, como indica Bernardo
Valdés, xurdiu a idea de levar
a cabo a exposición. Coa axu-

da da Asociación Cultural Al-
tomiño e a colaboración da
Universidade, a Deputación
de Lugo, o concello e Caixa
Galicia, a sala de exposicións
do Pavillón Central da Facul-
tade de Veterinaria, no cam-

pus de Lugo, acolle a exposi-
ción até o vindeiro 30 de xa-
neiro. A partir desta data co-
mezará a moverse por varios
lugares do país. De momento
está confirmada o seu paso
polo concello de Gondomar. ♦♦
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O TEMPO DAS PEGATAS
MAR BARROS

Non a OTAN! Referéndum do Estatuto de Autonomía; xira de mitins de Carrillo; vota Alianza Po-
pular. En total case mil autocolantes repasan a convulsión social e política que se viviu no país
coa caída da ditadura. Todo na exposición Unha ollada pola transición a través dos adhesivos .



Voces Ceibestamén tivo a súa
contraparte na outra beira do
océano Atlántico cando en
1970, en Caracas, Xulio For-
moso, Celso Emilio Ferreiro,
Farruco e J.J. Sesto Novás
gravan en Pobovox(a voz do
povo) Galicia Canta.

Xulio Formoso era fillo do
xornalista Julio Formoso. Fa-
rruco Sesto e J.J. Sesto eran fi-
llos do artista Xosé Sesto. O
poeta Celso Emilio Ferreiro
acompañou a estes mozos emi-
grados no resgate da música e
da poesia galega prohibida por
aqueles que Pepe Velo chama-
ba “os donos da verdade”. 

Neste disco de 1970 Celso
Emilio colabora tocando o pan-
deiro en Pandeirada ao Che.
Baixo o pseudónimo de Aristi-
des Silveira escrebe tamén a no-
ta da contraportada do disco.
Hoxe é unha peza de colección.

Foi o primeiro e derradeiro

disco de Xulio Formoso inte-
gramente en galego, despois
chegarían 12 discos máis, moi-
tos con poesías de Celso Emilio

Ferreiro, pero xa mesturados
con outros temas e en castelán.
Entre estes discos do hoxe vi-
ceministro da Revolución Boli-

variana de Venezuela, Farruco
Sesto, poeta e autor da mei-
rande produción discográfica
de Xulio Formoso, está Aman-
tes de ningún lugar.

Os temas deste primeiro
disco, Galicia Canta,  12 en to-
tal, repártense entre cantigas
coma Romance Incompleto
con música de X.G. del Valle e
letra de Celso Emilio Ferreiro.
No Vietnamcon música de Be-
nedicto e letra de Lois Dié-
guez. O umbral con música de
X. Moscoso e letra de X. Les.
Ti Galicia con música de Miró
e letra de X. Costa e P. J. Puér-
tolas. Vento de inxustizacon
música e letra de Guillermo e
A emigración con música de
Xoan Rubia e letra de Manuel
Curros Enríquez, até chegar
aos seis derradeiros temas
musicalizados por Xulio For-
moso e da autoria de Celso
Emilio, Farruco e J.J. Sesto.♦♦
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Francisco
Quintas
‘O Liceum quere
ser un punto
de referencia
no país’

A.N.T.
Despois dalgún tempo inac-
tivo, o Café Liceum do Po-
rriño, que vostede rexenta,
volve ofrecer a súa habitual
programación cultural den-
de o 31 de xaneiro até o 12
de marzo. Que se vai atopar
o público que se achegue?

Unha oferta moi variada
que inclúe tanto música e
exposicións como pequenas
obras de teatro. Na etapa an-
terior, o Liceum estaba máis
centrado no folk, pero agora
tentamos abrir máis o abano
a outros estilos. Así para es-
tes meses están proxectadas
as actuacións de Na Lúa, Os
Cempés e João Afonso, pero
tamén unha noite flamenca
na que participarán Cuchús
Pimentel ou Delio Domín-
guez, un espacio adicado aos
boleros cubanos e outro as
rancheiras mexicanas. O
cartel abrirao Carlos Blanco
e todas as actividades desen-
volveranse os venres.

Por que decide retomar a
programación cultural do
Liceum despois de sete anos?

A programación cortouse
no 96 por problemas perso-
ais, pero retómase coa finali-
dade de ser un local estábel
en Galiza para que os artistas
teñan unha plataforma onde
actuar, que traia ademais ao
Porriño a grupos destacados
que estean de xira polo país.
Neste tempo producíronse al-
gunhas remodelacións no in-
terior do café, que fora un ca-
sino e un salón de baile nos
anos 50, cunha sala ben
acondicionada para a música,
apostando máis polo despre-
gue publicitario. A partir do
31 de xaneiro o bar contará
con páxina web (www.barli-
ceum.com), porque quere-
mos ser un punto de referen-
cia no país.

Como é a resposta do
público?

Antes de que o Liceum
presentase unha programa-
ción continua, os veciños bus-
caban alternativas culturais
nos concellos dos arredores.
Agora xa están a quedar na ci-
dade e incluso se achegan de
fóra para as actuacións. Non
nos diriximos a un público ex-
clusivamente local.♦

CCAANNDDOO  CCEELLSSOO  EEMMIILLIIOO  TTOOCCOOUU  OO  PPAANNDDEEIIRROO
XURXO MARTÍNEZ CRESPO

O primeiro disco de música e poesia galega foi editado en Caracas en
1970. Nel participaron artistas recoñecidos da emigración e do propio país.

■ A história do meu povo

Letra: J.J. Sesto
Música:Xulio Formoso

Vouvos contar a história do meu povo
agora que me toca a min cantar.
A história do meu povo é o traballo
pola terra e o mar.
Nunca tivemos reis
nin cabalos de guerra quixemos cabalgar.
falamos unha lingua campesiña
que xamáis en mil anos soñou en protestar.
A história do meu povo é o traballo
pola terra e o mar.
A história do meu povo é o presente, 
e eiquí quero acabar.
Son os mozos que lle berran á história
pola terra e o mar.
Meu povo nunca foi señor da súa terra,
nin tivo escravos, porque escravo é.
A liberdade gañouna coa fuxida
cativa liberdade de noite sen mencer.
A história do meu povo
ha de ser o traballo
farturento e en paz.

■ Un vento ven

Letra: J.J.  Sesto
Música: Xulio Formoso

Ven, ven, ven, un vento ven,
ven, ven, ven, un vento ven
Vento norte, vento forte.
Ven, ven, ven, un vento ven,

Portas de ferro pechadas
hai na casa do patrón
pra non deixar que entre o vento, ven,
de revolución.

Ven, ven, ven, un vento ven,
ven, ven, ven, un vento ven
Vento norte, vento forte.
Ven, ven, ven, un vento ven,

Mais ten as portas abertas
O povo traballador
Pra deixar que entre o vento, ven,
De revolución.

Ven, ven, ven, un vento ven,
ven, ven, ven, un vento ven
Vento norte, vento forte.
Ven, ven, ven, un vento ven,

Meniña esta longa noite
De pedra estase a  acabar.
Alborexa o dia cun vento, ven,
De liberdade.

Ven, ven, ven, un vento ven,
ven, ven, ven, un vento ven
Vento norte, vento forte.
Ven, ven, ven, un vento ven,

■ Cholo peruán

Letra: Farruco  Sesto
Música:Xulio Formoso

Negro nacín no fosco sul,
son un tribeño de Vietnam,
estudo leis en París,
chámome Cholo peruán,
galego son de beiramar.

Apaño golpes no sub-way,
véxolle os dentes ao napalm,
de leis non quero vivir,
en Lima afártome de fame,
o medo abafa o meu fogar.
En todas partes
na primavera
as árvores enchense de flores.
Non embergantes
endexamáis
florece o tempo no meu cor.

Negro nacín no fosco sul.
Son un tribeño de Vietnam,
Estudo leis en París,
Chámome Cholo peruán
galego son de beiramar.

Prenderei fogo a Jacksonville,
os invasores morrerán.
As barricadas son o meu,
na serra fálame a mañá,
en Santiago hei de cantar.

En todas partes
na primavera
as árvores énchense de flores.
Haberá un dia
que o tempo novo 
encha de flores o meu cor.

■ Pandeirada ao Che

Letra: Farruco  Sesto
Música: Xulio Formoso
Pandeiro:Celso Emilio Ferreiro

Dende o profundo da serra
polo ar un vento ven
un vento dun pensamento
que leva o teu nome Che.
Sen morte algunha que o pare, 
morte que o poida conter,
corre libre pola xente
e leva o teu nome, Che.
Un vento coma unha estrela,
coma unha fouce de pé,
coma unha fouce afiada,
que leva o teu nome, Che.
Un vento cheo de ganas
de queimar e revolver,
un vento de lúa nova,
que leva o teu nome, Che.
O sangue que lle antecede
co que xurde detrás del
forma un feixe de rosas,
que leva o teu nome, Che.
E cando os nemigos fuxen
ou comezan a morrer
quen os abate é un vento
que leva o teu nome, Che.
E cando as sombras se alonxan
dándolle paso ao mencer,
a luz do dia é un vento
que leva o teu nome, Che.

■ Pola longa lonxania

Letra: Celso Emilio Ferreiro
Música: Xulio Formoso

Pola longa lonxania
vou camiñando sen présa.

Na noite escura está acesa
unha luz que anúncia ó dia.
Aquelo que eu ben queria,
liberdade, nunca voltou.
Cuberto de noite vou
pola longa lonxania.

O vento lurpio non cesa
de oubear sobre o meu povo.
Como non lle temo ao lobo
vou camiñando sen présa.
Vida errante, noite espesa,
negrura embaixo e enriba.
Mais a miña esperanza altiva
na noite escura está acesa.

Aquelo que eu preferia,
revolución, canto tarda.
Mais o meu anceio agarda
unha luz que anúncia ó dia.

■ O dedo na chaga

Letra: Celso Emilio Ferreiro
Música: Xulio Formoso

Estas  palabras que digo
abróllanme dende o fondo
porque eu endexamáis escondo
a canción que vai conmigo.

Cos meus cantares consigo
ser coma o vento lixeiro,
ninguén me marca o sendeiro,
ninguén me dicta a canción,
teño limpo o corazón
pra vivir ceibe e senlleiro.

Meu canto rudo e sinceiro
co badoco non se avén.
Desprezo a todo o que ten
alma servil de logreiro
sen outro Deus que o diñeiro.

Meu canto a ninguén falaga,
ninguén por cantar me paga,
soio o povo, meu irmán,
aplaude o meu canto chan,
se poño o dedo na chaga. 



As fotos xa amarelas despois de case cen
anos inspiraron os escritores destacados
do país. Unha para cada autor e de cada
autor un comentario que evoca a imaxe
desgastada xa polo tempo. O resultado é o
libro Imaxes para a memoria, do Instituto
de Estudos Miñoranos.

E detrás das fotos, noutrora, houbo al-
guén que manexou unha cámara das de an-
tes, Ksado, Alar, Gil, Hauser e Menet, Solá,
Sarabia, Ruth Matilda Anderson, Pacheco e
outros particulares e descoñecidos. A través
dos seus retratos color sepia acádanse estas
memorias do que xa foi no Val do Miño.♦
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val miñor
MAR BARROS

Fervenzas, mulleres con pano, rebumbio de festa, labores e penurias, recordos.

“Non hai festa sen foguetes. No século VIII os alquimistas franceses descubriron a pól-
vora cando facían experimentos para encontrar nada menos que o elixir da vida. O que
son as cousas. Daquela o mundo estaba partido polo medio, pero a pólvora foi corren-
do dunha punta a outra até unificalo todo”.                                              XULIO RÍOS

“Aavoa dicía sempre que cruzasemos pola ponte románica, tiñamos prohibida a outra, a mo-
derna, a que metía medo polos enormes ocos directamente sobre a auga e polo pouco ou nin-
gún espacio que lle quedaba ao peón cando pasaba un coche, ou non digamos o tranvía de
Baiona, facendo tremer o piso, asustando cos seus rinchos metálicos...” MIGUEL BIQUEIRA

“A mamá cantaba e cosía. Todavía entre teas, agullas, fíos e tesouras. Xa de velliña e
cos ollos gastados, as súas mans sabedoras esvaraban pola tamén vella Singer. Un so
ganduxo para a fame, os amores fruncidiños, cadeneta nos casorios, punto atrás nos de-
senganos, ben pespuntados os soños,...”.          SUNSA REI

“Vén o tranvía. Parece que forma parte da paisaxe. Pero non, é ilusión. Ilusión que es-
vaece ao embarcar. Entón percíbese o que realmente é o tranvía: o tranvía é interior, fa-
miliar e acolledor. É un pretexto para ver pasar a paisaxe. Pero, sobre todo, un pretex-
to para ver a xente, para escoitala, para falar”. XOSÉ MANUEL REGUEIRA .

“En donas, e en Boneiros, a memoria enrédase nos vimbios como unha hedra trepadoi-
ra que gabea sobre a tradición cesteira do lugar. A casa dunha familia de cesteiros apa-
rece envolta nos seus soños e desvelos, longos, finos e flexíbeis; maleabeis coma o vim-
bio, soños que se enxendran nas formas nas formas dondas dos cestos”. FRAN ALONso
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A Nasa é unha coñecida esta-
ción espacial e tamén un dos
máis empregados aparellos de
pesca pero a estas habituais
acepcións, en Compostela en-
gádenlle a de Nave de Servicios
Artísticos que deu lugar a que a
expresión “ir á Nasa” sexa habi-
tual sen que ninguén pense xa
que o interlocutor vai participar
nunha misión espacial ou na
pesca de marisco. 

Habitual foise facendo a tra-
vés dos anos xa que a Nasa é
unha sala con xa “tradición” na
cidade. Con actividade conti-
nuada desde 1992, exercicio
obrigado de cada tempada é
consultar o programa de actos
para achegarse ás máis das ve-
ces ao máis creativo da nosa
cultura. Comeza este día 15 a
nova temporada que bota a an-
dar coa presentación do novo
disco de “Os Cempés” titulado
Moe na Moa para a partir do
mércores 21 encetar unha nova
proposta co que chaman “os se-
ráns da nasa” e que presentan
como unha iniciativa para quen
“queira bailar ao ritmo da gai-
ta”. Para os 22, 23 e 24 está pre-
visto o espectáculo de Os Mu-
tantes Metálicos unha “gambe-
rrada máis escatolóxica que tea-
tral” e para a última semana do
mes espérase o regreso das Ul-
tranoites, sen dúbida, unha das
marcas da casa da sala. 

As Ultranoites definen o que
intentan os “comandantes” da
Nasa. Pensadas como “revista
radical do espectáculo efímero,
un cabaré colectivo para a noite
dos sábados”, nunha Ultranoite
entra case de todo, en especial
humor e espectáculo puro, e por
elas pasaron boa parte dos máis
coñecidos do mundo do teatro.
A deste mes irá dedicada ao
“Kapital” en plena costa de xa-
neiro pero Ultranoites houbo xa
nestes anos de case todo, nal-
gunhas déronse as versións máis
lúcidas de relevantes acontece-

mentos da actualidade. O pro-
blema? A falta de entradas e a
“fidelidade” dun público que xa
ten a Nasa como referente habi-
tual de diversión. Obrigado fa-
cer reservas para estas sesións
que conseguiron contar co
aplauso dun público constante
que non deixa nunca de ocupar
todas as prazas da sala. 

A Nasa está situada na Rúa
San Lourenzo 51-53. Trátase
dunha nave industrial que antes
foi taller de automoción. Ape-
gada á carballeira de San Lou-
renzo e ao barrio do Pombal, a
sala atópase “céntrica pero peri-
férica” como din os “coman-
dantes” que recomendan ir an-
dando polo día para gozar dun
dos paseos máis fermosos da ci-
dade. Con terminoloxía metade
mariñeira, metade espacial, a
Nasa ríxese por unha “xunta de

comandantes” composta por X
Ron, Manuel Cortés, Miguel de
Lira e Patricia de Lorenzo, per-
sonaxes de vello xa na iniciati-
va que case se podería dicir que
se foron consolidando no mun-
do do espectáculo cando a pro-
pia sala. Son todos membros da
compañía Chévere, que ten na
Nasa a súa “sala de operacións”
permanente. A temporada ante-
rior pechouse coa última repo-
sición de Río Bravo 02, o es-
pectáculo musical humorístico
da compañía que acadou a inu-
sual cifra de 20.000 espectado-
res que non é o público da che-
gada do home á lúa pero si que
resulta extravagante para o no-
so teatro. A sala está pois xes-
tionada polos propios artistas
“non somos armadores, somos
pescadores” din eles. Ademais
de ser base de Chévere, pola

Nasa pasan compañías galegas
e de fora, organízanse concertos
de folk, blues, rock ou flamen-
co, hai festivais, artéllanse fes-
tas, programacións de cortos ou
cine, performances, talleres,
circo e outras moitas máis pro-
postas de difícil definición. 

Se hai comandantes na Nasa
tamén hai “tripulantes”. Pode
selo quen pague unha cota anual
de 50 euros co que terá dereito a
un desconto do 50% nas entra-
das, información puntual de
programación, unha carta de na-
vegación e tamén sentirse como
“máis da Nasa”. Con vocación
alternativa, a sala Nasa non é só
un espacio para asistir aos máis
variados espectáculos senón ta-
mén un lugar de encontro na
noite compostelán, en especial,
da propia xente do mundo do te-
atro e... as variedades.♦

Deixarse ver pola Nasa
Sitios María Laxe

Cal é o
tema máis
importante?
XURXO G. LEDO

Até o último momento
dubidei acerca do te-
ma a tratar nesta co-

lumna. Tiña tantas opcións
que non era capaz de tomar
unha decisión.

Pensei en escribir sobre
os oito millóns de pobres
que oficialmente malviven
en España, sobre a
publicidade que fai cos
nosos impostos o Ministerio
de Traballo cando quedan
dous meses para as
eleccións, sobre a proposta
do socialista Ibarra para
que desaparezan os partidos
“minoritarios”, sobre o
endebedamento e falla de
solvencia económica dos
concellos, sobre a gañadora
de Gran Hermanoe o gaña-
dor de Operación Triunfo
(símbolos de tolerancia e
progreso), sobre os tránsfu-
gas pagos por cartos de
escura orixe, sobre as
doazóns de corporacións,
empresarios e empresas a
partidos políticos, etc.

Realmente é difícil arte-
llar un argumento sen tocar
aspectos de moitos campos
da actualidade.

Tamén pensei na forma
de recadar diñeiro para a
loita contra o cancro infan-
til porque non chegan os
cartos que se empregan, ou
como evitar a maior
sinistralidade laboral de
Europa. Pero cando parecía
que xa o tiña claro, veume á
cabeza a posibilidade de
perder os honorarios pagos
nun curso de inglés; e
lembrei as persoas que
tiñan os seus aforros nun
banco catalán auspiciado
pola Generalitat e que un
bon día atopáronse con que
desapareceran, da mesma
forma que os dos clientes da
empresa dependente do
SCH, Patagon.

O máis sinxelo sería cri-
ticar, pero incluso para iso é
preciso ter clase e eu carezo
dela, así que decidin escribir
sobre a chuvia en Galicia,
acerca de que chove sobre
mollado e de que a xente se
queixa de vicio, porque tra-
ballo, haber haino, pero non
hai xente que queira
traballar, hai moita preguiza
e no paro cóbrase máis que
laborando. O que fai falla é
man dura e persoas con ca-
rácter para poñer os collóns
enriba da mesa e dicir que
as cousas fanse porque sí,
porque o decide quen
manda e se non estás
contento, bótote.

En fin, non sei se queda-
ría claro o que quería dicir
pero seguro que cada un en-
tenderá o que lle dea a
gana. ♦♦

A. PANARO

Alexandre Bóveda
Na historia
do nacionalismo galego.
X. Enrique Acuña

Un apaixonado percorrido documental e biográfico pola
curta vida e intensa obra de Alexandre Bóveda.
Unha figura mítica da nosa historia, vítima dun fusilamento
en agosto de 1936, que non impediu que a súa obra e mensaxe
chegase íntegra ás novas xeracións do século XXI.

Historias Gráficas
A NOSA TERRA



O 21 de xullo de 1936 déronlle ca-
za nun tellado. Sabía que viñan
por el e saltara desde unha fiestra
da súa casa tentando liscar da mor-
te segura. Antonio Naya foi dos
primeiros paseados na Coruña. Un
home alto, moreno, de ollos escu-
ros, faciana sorrinte e chocolateiro
en cidade de chocolateiros.

Estudara con nós. Con Rai-
mundo e Ramón Patiño Regueira
na escola da rúa Socorro número
5. A que abrira o mestre ferrolán
Amil fronte as oficinas da Fábrica
de Gas e Electricidade. Os nosos
anceios de saber reuniron nela os
moitos fillos da familia Zárate,
que vivían mesmo arriba da esco-
la, e os do zapateiro Catoira. Com-
pañeiros todos que cantabamos
con aire e respiro de tango unha
cantata á saída de clase: os cristais
están rotos, as mesas tamén...

Cando se fixo mozo Antonio
Naya conformouse con traballar na
chocolataría familiar e dela tomou
alcume. Mentres, Raimundo e
mais eu pasamos a ter aulas con
don Eduardo Iglesia Corral, o por
nós chamado “catro pelos”. Anto-
nio Naya achegábase de visita e ar-
maba tertulia coa sobriña de don
Eduardo. Matilde Edreira e Anto-
nio gozaban da conversa e os
alumnos ás veces entrabamos na
leria. Don Eduardo valoraba a no-
sa participación e para nós era un
gozo participar nela cos irmáns Le-
mus, Cao e Fuentes, os catro xoga-

dores do Deportivo. Con Cao casa-
ría Matilde. Formáranse os catro
na escola de don Eduardo e el mes-
mo iniciáraos como futbolistas. 

Antonio Naya falaba con tan-
ta alegría como cando despacha-
ba na Estreita de San Andrés no
mostrador da chocolataría fami-
liar e Matilde Edreira, narís afia-
do e ollada aberta, pelo con ro-
xos, tiña dicir suave. 

Púxose enfermo don Eduar-
do dous meses antes do alzamen-

to e tentou coidarse con laranxas
de almorzo e froita de noite. Non
foi remedio e ao pouco faleceu.
Xentes da aldea, maiores e rapa-
ces, acudimos ao seu enterro. To-
do un río de xente pola rúa Pana-
deiras para conducilo ao cemite-
rio de Santo Amaro. 

Logo do crime que rematou
coa vida de Antonio O Chocolate,
visitei a dona Matilde.  Xa non era
tempo de tertulias e si de descon-
fianza e loito. Comenteille que

don Eduardo aforrara sufrimentos
índose antes do terror de ver mor-
tos a moitos dos seus alumnos.
Matilde Edreira asentou ata cho-
rar por Antonio. O noso amasador
de azúcar que manobraba as me-
llores onzas da Coruña.

Antonio Naya fabulaba doce
antes dos tempos amargos encan-
tando o cacao de ultramar. Fo-
mentaba ilusións, contos e lendas
en días nos que aínda soñabamos
con paxariños de chocolate.♦
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Memoria de Ferro                           Antón Patiño Regueira

Norberto
Bobbio,
profesor
FRANCISCO CARBALLO

Aos 94 anos acaba
de falecer en Turín
Norberto Bobbio.

Escritor, xurista,
profesor. Para Bobbio, na
cátedra e na xubilación, a
súa identificación era a
de profesor. Como a
tantos, os anos de mestre
nunca cesaron de resoar
como a mellor na súa
vida.

A súa actividade
múltipla de escritor,
xurista, polemista de
prensa, senador, non
esgotaban a vitalidade
sempre en acción para
unha Italia e un mundo
en mutación. Bobbio é,
ante todo, un agudo
pensador. De Hegel a H.
Kelner, de Kant a Max
Weber, dos
contemporáneos de Italia
aos de todo o mundo, a
súa curisoidade e
intensidade non tiña
límites. Mais de todo tal
cúmulo de saberes, a  súa
análise estivo sempre na
liña da xustiza e dos
dereitos humanos.

Coñeceu o cárcere
fascista, 1935, e a
solidaridade cos
partisanos, 1945, mais
non se sentiu feliz na
política partidaria.
Militou anos no
socialismo sen descoidar
os intereses e as
necesidades de toda
política atenta ao
benestar e á defensa dos
humildes e dos pobos
subordinados.

A esquerda sempre
tivo en Bobbio o recurso
máis próximo na busca
de solucións e no
descubrimento das
falacias da dereita. Dicía:
cando a dereita desconfía
da iguladade é porque
busca a desigualdade.
Con el aprendimos a
confiar na democracia
–inda insegura, incipiente
e manipubábel– e na
xustiza –por máis que os
tribunais a mistifiquen.

Bobbio partía da
Ilustración; aceptaba
como Manuel Kant a
razón como compás da
vida persoal e colectiva, e
buscaba a “paz
perpetua”. A lección de
Bobbio como filósofo,
xurista e político enos
necesaria: só desde a
madureza da intelixencia
e da tolerancia
desapaixoada é posible a
paz mundial. Mentres
mande no ecúmene a
paixón do poder e a
cegueira do
fundamentalismo, a paz
perpetua seguirá a estar
lonxe. Con Bobbio vaise
un sabio; quedamos sen
un profesor.♦♦

O protocolo dos certames de
criação é pouco considerado
com os autores concorrentes,
mas no caso dos concursos de
composição musical convocados
na Galiza a cousa pode chegar a
se converter num castigo –eco-
nómico ou escravista–. A verda-
de é que depois de ler as suas
draconianas bases tens de estar
moi desesperado para participar.

—Prémio Cantata Torre de
Hércules: 12.000 euros. Obra
para Solistas Coro e Orquestra
Sinfónica com duração máxima
de 40 minutos.

—Prémio Internacional Au-
ditorio de Galicia: 12.000 eu-
ros. Obra para Orquestra Sinfó-
nica com duração mínima de 10
minutos.

—Prémio Andrés Gaos:
6.050 euros. Obra para Orques-
tra Sinfónica podendo empregar
Coro, Solistas ou electro-acústi-
ca. Não indica duração.

Nas bases destes três concur-
sos figura que o organizador
“poderá estrear a obra premiada
sem nenhum tipo de compen-
sação económica adicional para
o autor”, e mais adiante estabele-
ce a obrigação de o compositor
entregar gratuitamente os mate-
riais para a execução da obra.

Seguramente não observam
nada estranho. Até mesmo os
compositores noveis podem con-
sidera-lo uma boa oportunidade.

Algum inclusive pensará que
têm uma alta dotação económi-
ca. Mas, qual é o prezo dessa
inocente cláusula? 

A partitura de orquestra que
se apresenta ao concurso é o
manuscrito de autor definitivo e
legível, ainda que alguns auto-
res empregam computadores
neste processo não deixa de ser
um manuscrito. É o mesmo que
entregará à editora para iniciar o
processo de publicação. A partir
daí os copistas preparam as par-
tituras de execução, de estudo, e
mais as partes para cada mem-
bro da orquestra, coro e solistas.
Os copistas são profissionais al-
tamente qualificados para ga-
rantir uns materiais que evitem
perder tempo nas escassas horas
de prova que têm as orquestras.
Sou editor de música e sei que
uma obra sinfónica de vinte mi-
nutos supera os 12.000 euros de
investimento.

A burla é ainda mais cruenta
no caso do Prémio Auditório de
Galicia porque diz que o mate-
rial ademais de gratuito “quedará
em poder do Auditório” e, ainda
mais, “reserva-se o direito a esta-
belecer as condições para a di-
fusão e reprodução”. Realmente
estas bases conculcam a lei em
diversas cláusulas.

Se o autor premiado não tem
aforros, para cumprir as obri-
gações do prémio terá de escra-

vizar-se durante meses para fa-
zer os materiais, mas, ao não ser
copista, de seguro têm deficiên-
cias. Isso incomoda aos músicos
e podem boicotar a obra.

Bastaria um pouco menos
de prepotência ao redigir as ba-
ses para evitar essa humilhação
aos compositores. E negocian-
do previamente com uma edito-

ra profissional de música a pu-
blicação da obra ganhadora,
podem dispor dos materiais por
um prezo razoável e pactuado.
O concurso é uma ferramenta
promocional mói importante
para os convocadores, mas se
não cuidam as formas conver-
te-se num desprestígio esper-
péntico.♦

O Bardo na Brétema                          Rudesindo Soutelo

Premio ou castigo

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

Antonio, o Chocolate

A cruz gamada nazi presente no despacho do Gobernador Civil da Coruña, José Mª Arellano.



BaionaBaiona
■ ACTOS

TERTULIAS DO IEM
O venres 16 ás 20:30 h.,
Daniel Pino, sociólogo e
urbanista, impartirá unha
charla no hotel Bahía que
presentará o arquitecto téc-
nico Alfonso Soliño. Ao re-
mate da mesma haberá un-
ha cea co relator na que se
presentará un produto do
país. As reservas para a cea
fanse no telf. 629 890 320.

■ LEITURAS

LA MEMORIA
RECUPERADA
Libro da xornalista Mª An-
tonia Iglesias, que será
presentado, na Biblioteca
Municipal, o vindeiro xo-
ves 29 ás 20:30 polo histo-
riador e subdirector doIns-
tituto de Estudos Miñora-
nos,Xoán Glez. Péreze o
xornalista Iago Martínez. 

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

NUESTRASMARIPOSAS
Mostra realizada por Mi-
crofauna,co asesoramento
da Universidade Autónoma
de Madrid, fai un percorri-
do polos ecosistemas das
distintas comunidades au-
tónomas mostrándonos as
especies de bolboretas en-
démicas, única e irrempra-
zábeis, para o seu mellor
coñecemento edivulgación.
Na sala da Casa Grande de
Viloria até o 11 de febreiro
de 19 a 21 h. As visitas es-
colares pódense concertar
no telf. 988 320 053.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

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

CervoCervo
■ EXPOSICIÓNS

ÁNXEL CASAL
Galeguista, editor, político.
Comezou moi novo a traba-
llar a prol da nosa cultura,
fundamentalmente na pro-
moción do libro galego a tra-
vés da Editorial Lar, pasan-
do os mellores días nas súas
imprentas, acompañado de
almas firmes, coma el, no
mesmo ideal. AEditorial
Nósfoi a coroa do seu labor
de entrega ao país. Del dixo
Otero Pedrayo: “Casal, rexo,
ledo, optimista, esparexeu a
mans cheas a graza e a forza

dunha nova literatura sobre
o mundo”, e Castelao, tan
admirador seu, chegou a
afirmar: “Casal, por Galiza,
fixo máis que todos nós”.
Esta mostra biográfica e bi-
bliográfica poderá ollarse na
sala temporal do Museo His-
tórico de Sargadelosaté fin
de xaneiro, de 10:30 a 14 e
de 15:30 a 18 h.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
Programación do Centro Ga-
lego de Artes da Imaxe: No
ciclo adicado a Akira Kuro-
sawa poderemos ollar o sá-
bado 17, Akahige /Barbarro-
ja (Xapón, 1965); o mércores
21 e xoves 22, Dodeskaden
(1970); e o mércores 28 e xo-
ves 29, Tora no o fumu oto-
kotachi / Os homes que ca-
miñan sobre a cola do tigre
(1945). Co gallo do centena-
rio de Cesáreo González,es-
te venres 16 será proxectada
a fita de José L. Bardén,Los
inocentes(1962).  No ciclo
“Nicolas Philibert: conver-
ter o ordinario en extraor-
dinario” poderemos ollar,
La ville Louvre / A cidade
Louvre (1990) e Un animal,
des animaus / Un animal,
uns animais, o luns 19 e
martes 20; Le pays des
sourds / O país dos xordos
(1993) o venres 23 e sábado
24; La moindre des choses /
Amáis mínima cousa,o luns
26 e martes 27; Être et avoir
/ Ser e ter,o venres 30 e sá-
bado 31. AJacques Tatiestá
adicado o ciclo que proxecta-
rá Soigne ton gauche / Aten-
ción á túa esquerda(René
Clement, 1936), L‘école des
facteurs / A escola dos car-
teiros (Jacques Tati,1947),
Cours du soir / Curso noc-
turno (Nicolas Ribowski,
1967), Forza basta (Jacques
Tati, 1978), todas elas o ven-
res 23 e sábado 24; e Jour de
féte / Día de festa(Jacques
Tati, 1949), o vernes 30 e sá-
bado 31.

■ EXPOSICIÓNS

EUSEBIO RIVERO
O artista amosa a súa obra
pictórica, até o sábado 30
na sala Bomob.

MIGUELANXO PRADO
1992-2003
Completo repaso ao traba-
llo do recoñecido autor de
banda deseñada e ilustrador
realizado na última década,
que podemos visitar no
Quiosque Afonso até o 25
de xaneiro.

SINFONÍA
Este é o título da mostra que
a artista visual Sabela Baña
ten, até o xoves 29, na Bi-
blioteca Gonzalez Garcés.

SÓ ISABEL..., SÓ ELA
As fotografías de Alexan-
der Castro pódense ver,
até o 31 de xaneiro, na Es-
cola de Imaxe e Son. 

GRAVADOS
Mostra colectiva organiza-
da pola galería de Papelaté
o sábado 17 de xaneiro. 

JORGEOTEIZA
Algunhas pezas do recente-
mente finado escultor bas-
co estarán no MACUF até o
domingo 18 de xaneiro.

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

Mª LUISA
DE ORLEÁNS
Unha raíña efémeracom-
plementa o título desta ex-
posición do Museo de Be-
las Artes. Composta por
unha selección de pinturas,
debuxos, gravados, escul-
turas, obxectos de artes
aplicadas e libros ilustra-
dos, parte desta personaxe
para mostrar o papel que a

historia reservou ás prince-
sas das cortes europeas
dentro da política interna-
cional e as alianzas dinásti-
cas, a relación entre arte e
ideoloxía durante o Abso-
lutismo, e o conseguinte
uso das decoracións. Até o
31 de xaneiro.

■ MÚSICA

MERMAID
A banda de rock navarra to-
cará o sábado 17 ás 22:30
no Mardi Gras para presen-
tar o seu larga duración Red
Led or Death. 

CullerCuller edoedo
■ EXPOSICIÓNS

ALBERTO CARPO
As súas pinturas pódense
admirar na sala Xosé Rey
Lagoaté o sábado 17.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

LER CÓMIC
TEN A SÚA CIENCIA
No Museo do Humor,des-
de o venres 16 até o 31 de
xaneiro, podemos ollar es-
ta mostra composta de 24
paneis que nos farán com-
prender o lado científico
da aventuras de Tintín, Su-
permán, Batmán, Mortade-
lo, Mafalda.... 

FerrFerr olol
■ EXPOSICIÓNS

FELIPE BELLO PIÑEIRO
As súas pinturas reúnense
nista mostra antolóxica que
se pode admirar noC. C.
Torrente Ballester. 

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao
público o seu museo, no
que se poden contemplar

esqueletos de diferentes
animais e unha colección
de pegadas e de minerais,
entre outros elementos. O
horario é de 9:30 a 13:30 e
de 16:30 a 20:30, de luns a
venres.

GondomarGondomar

■ EXPOSICIÓNS

A. SOLIÑO TRONCOSO
Colga as súas acuarelas no

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

Vítor Vaqueiro, con
Traxectorias, Manuel Rivas,
con Do descoñecido ao
descoñecidoe Xosé María
Álvarez Cáccamo, con
Ancoradoiroveñen de

presentar nas últimas
semanas recompilatorios
poéticos. A editorial Espiral
Maior recolle os últimos
vinte e tantos anos de
poemas destes tres autores.♦

Obras completasObras completas
O O TTrinquerinque

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

O coñecido grupo de música tradi-
cional celebra os 10 anos de historia
e continúa de xira polo país para
apresentar o seu último traballo,
Moe e Moa,gravado en vivo. Co
seu variado repertório e contunden-
te directo a festa está asegurada. Es-

te xoves 15 tocan na sala Nasa de
SANTIAGO ; o venres 16 na sala Sete
Maresde VIGO; o venres 23 estarán
no Clavicémbalode LUGO; o xoves
29 o concerto será no teatro Rosalía
da CORUÑA; e rematarán o venres
30 no Auditorio de CARBALLO .♦
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Interesante,
coma

sempre,
a progra-

mación
cinemato-

gráfica
do CGAI da

CORUÑA.

☞ O DERRADEIRO
SAMURAI. Por diñeiro,

un heroe da guerra civil ameri-
cana desencantado vai ao Xa-
pón a adestrar o seu novo exér-
cito, que ten que enfrontarse
aos samurais. Pero nunha bata-
lla, o americano cae nas mans
do seu inimigo.

☞ LOVE ACTUALLY .
Comedia navideña, simpá-

tica e con diálogos intelixentes.
Todo o elenco do cinema británi-
co, de Hugh Grant a Emma
Thompson, pasa por esta pelícu-
la dirixida por Richard Curtis. 

☞ O DETECTIVE
CANTANTE. Un escri-

tor de novelas negras vítima
dos seus delirios trata de curar-
se nun hospital mentres con-
funde a realidade coas súas
propias obras. Comedia.

☞ UN CONTO DE NA-
DAL. Un dominicano e

a súa muller cumpren o sono
americano e teñen unha vida
luxosa, aínda que sexa venden-
do drogas. Pero esta actividade
ten os seus propios riscos.

☞ TODO O DEMAIS.
Un escritor de humor

ten difíciles relacións coas
mulleres e na actualidade ape-
nas ten sexo coa súa compa-
ñeira. Comedia de Woody
Allen que insiste na psicanáli-
se e a creación.

☞ OS IMPOSTORES.
Un estafador profesional

descobre que ten unha filla
adolescente. Ao coñecela, co-
mo xogo, ensínalle algúns dos
seus trucos, ao tempo que el e
o seu socio preparan un calote
por gran cantidade de cartos.

☞ 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
COMMANDER. Para

evitar que a chegada ao Pací-
fico incline a guerra en favor
de Napoleón, en 1805 un na-
vío de guerra inglés persegue
polo Atlántico a un barco cor-
sario 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
verdadeira pasta do ser huma-
no. Fábula sobre a moral de
Lars Von Trier, que finiquita o
Dogma 95.

☞ HEROE. Hai dous mil
anos, cando na China

había sete reinos que se facían
a guerra, chega ao pazo real
dun deles un home coas espa-
das dos tres perores asasinos
do reino, que pretendían matar
ao rei. Entón, o seu executor,

cóntalle ao rei cómo rematou
con eles.

☞ AS MULLERES DE
VERDADE TEÑEN

CURVAS. Patricia Cardoso
dirixe esta película ambienta-
da entre a comunidade hispa-
na de California. Retrato rea-
lista. A moda vista desde os
talleres subcontratados e a
muller vista desde un físico
abundante. Boas intencións.
Recomendábel para as secre-
tarías da muller dos sindicatos
e para adolescentes con nais
moi retrógradas.

☞ A MANCHA HUMA-
NA. Un prestixioso profe-

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

☞ BUFFALO SOL-
DIERS. Até a chegada

dun novo sarxento da vella
escola, a corrupción é xene-
ralizada nunha compañía de
soldados americanos destaca-
dos nunha base da Alemaña
dos últimos momentos do
muro.♦

CarCar teleirateleira

Continúa
a mostra de
Miguelanxo
Prado na
CORUÑA.



restaurante Casa Celso,de
Couso, até finais de xaneiro. 

O VAL MIÑOR NOS
ALBORES DO S. XX 
Exposición fotográfica, do
Instituto de Estudos Miño-
ranos, que podemos ollar
no café Rañolasaté finais
de xaneiro. 

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

DA MAN
A pintura de Eva Pérezpó-
dese ollar, até o venres 29,
na Biblioteca Provincial.

ÁLVARO PRIEGO E
JÚAN M. FERNANDEZ
Estes pintores exhiben o
seu traballo no Museo Pro-
vincial.

MANUEL VALCÁRCEL
O fotógrafo presenta as sú-
as instantaneas sobre a gue-
rra de Irak na Aula de Cul-
tura de Caixa Galicia.

HISTORIA
DOS ADHESIVOS
A sala de exposicións do
Pavillón Central da Facul-
tade de Veterinaria acolle,
até o 30 de xaneiro, unha
exposición sobre a transi-
ción española. Os adhesi-
vos: a arte, a mensaxe, a

importancia da publicidade
e propaganda nuns tempos
nos que, no Estado español,
se comezaba a facer políti-
ca a través da imaxe.

■ MÚSICA

AGUARDIENTE GIPSY
JAZZ
Estes alicantinos, que tive-
ron un grande éxito na XII
edición do Festival de Jazz
da cidade lucense, tocan es-
te xoves 15 na sala Clavi-
cémbalo. O venres 16 che-
ga á mesma sala o folk-fu-
sión da man de BALAKAN -
DRA, grupo formado por
tres dos compoñentes de
Saraibas,e máis A NOITE
DO TRASNO; e o sábado 17
poderemos gozar do hip
hop local de THE BEAT
MESSENGERS.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA
Navegante galego ao servi-
zo de Portugal, descubridor
de varias illas atlánticas, fi-
gura pouco recoñecida no
país luso e ignorada na Ga-
liza, que está a ser reivindi-
cada polo investigador
Santiago Prol. A mostra,
sobre a súa vida, poderase
ollar na Biblioteca Munici-
pal Francisco Carballo,de

luns a venres de 16 a 20 h.
As mañás resérvanse para
grupos que poden solicitar
cita no telf. 988 463 001.

MonforMonfor tete
■ MÚSICA

DÚO
MALLOZZI -SISKOVIC
Concerto de arpa e violín o
sábado 17 ás 20:15 h. na
Casa da Cultura.

NaviaNavia
de Suarnade Suarna
■ EXPOSICIÓNS

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

OurOur enseense
■ EXPOSICIÓNS

20 ANOS DE NOVA
ESCOLAGALEGA
A faculdade de Ciencias da
Educaciónacolle esta mos-
tra até finais de xaneiro. 

LUÍS SEOANE
O Museo Municipalexhibe
as súas acuarelas a partir
deste xoves 15.

SOCORROVÁZQUEZ
A pintora presenta o seu
traballo, até o sábado 31, na
galería Studio 34.

PLÁCIDO
RAMÓN CASTRO
Para coñecer mellor a súa
figura podemos visitar esta
mostra no Liceo Recreo.

CRISTINA FERNÁNDEZ
As súas fotografías amósan-
se no Ateneoaté o sábado 31.

ANTON BUCIÑOS
Os seus cadros pódense ver
na galería Volter.

FOTOGRAFÍA NA
CASA DA XUVENTUDE
Bolivia, voluntarios a pro-
yectosrecolle o traballo de
Ana García que se exhibe
xunto coa mostra Violen-
cia contra as mulleres: un
obstáculo para o desen-
volvimento.

ENTRE ALGROVE E
PERNAMBUCO
Pinturas de Vidal Souto no
C.C da Deputación. No
mesmo lugar podemos ad-
mirar a mostra Un compro-
miso coa luzdo pintor Leo-
nardo Vidal.

LECCIÓNS
DE MEMORIA
Caixa Galicia adica a súa
Aula de Cultura ás fotogra-
fías de Olalla García.  

VICENTE PREGO
Mostra a súa pintura na ga-
lería Marisa Marimónaté o
23 de xaneiro. 

BUCIÑOS
As súas esculturas estarán na
aula de cultura Caixanovaaté
este sábado 17 de xaneiro.

PontearPonteareaseas
■ EXPOSICIÓNS

A OUTRA
CARA DE ÁFRICA
O Museo Municipalacolle,
até fin de xaneiro, esta
mostra organizada pola
asociación para a integra-
ción e o desenvolvemento
do africano (AIDA), coa
que se pretende rachar cos
habituais tópicos sobre o
mundo africano a través do
coñecimento de elementos
como máscaras, estatuas,
vestimentas, pairos, obxec-
tos rituais, artesanía ou ins-
trumentos musicais de
grande riqueza. Pódense
solicitar no museo visitas
para escolares guiadas por
personal da asociación.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

ANJÉ,
A LENDA DO PIRINEO
Película para escolares que
destaca os valores do ecolo-
xismo e a defensa das tradi-
cións, que se proxectará o
luns 19, mercores 21 e xo-
ves 22 ás 10 e 12 h. no tea-
tro Principal.

■ EXPOSICIÓNS

ÁFRICA
TRADICIÓN SAGRADA
Da man da colección Cartu-
ger, unha das máis impor-
tantes do mundo en arte
africana, preséntanse 90 pe-
zas de espectacular beleza
coas que é posíbel realizar
unha viaxe tan apaixonante
como máxica por África a
través das súas principais
etnias: os Dogón, os Kuba
ou os Mossi, entre outras.
Trátase de fantásticos traba-
llos que nos permiten aden-
trarnos na súa cultura, tradi-
cións, mitos e formas de vi-
da. As obras están clasifica-
das en diferentes apartados:
maternidades, máscaras, ar-
te cortesá, mobiliario, culto
aos antepasados e fetiches.
A inauguración será o mar-
tes 20 na sala de exposi-
cións de Caixanova.

JOAQUÍN BALSA
Poderemos gozar coa súa
pintura até o venres 30 na
galería Mac Arte.

URBANO LUGRÍS
A Fundación Caixa Galicia

mostra no Café Modernoos
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.

■ TEATRO

TARTARÍN
Dentro das actividades para
escolares de Caixanova,
Teatro Teloncillo represen-
ta as aventuras deste perso-
naxe cazador de leóns e he-
roe para o seu pobo, este
xoves 15 ás 10 e 12 h. no
Principal.

O PorriñoO Porriño
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES MAIORES
Durante xaneiro pódese
ollar no C.C. Municipalun-
ha selección dos traballos
de sete fotógrafos galegos
novos que reflectiron a súa
visión sobre o mundo das
persoas maiores.

Sada Sada 
■ EXPOSICIÓNS 

MANUEL SUÁREZ
Oleos e plumillas deste ar-
tista na Casa da Cultura
Pintor Llorensaté final de
xaneiro. No mesmo lugar
podemos contemplar a
mostra de fotos antigas O
mar de Sada. 

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

ÁFRICA
TRADICIÓN SAGRADA
Da man da colección Cartu-
ger, unha das máis impor-
tantes do mundo en arte
africana, preséntanse 90 pe-
zas de espectacular beleza
coas que é posíbel realizar
unha viaxe tan apaixonante
como máxica por África a
través das súas principais
etnias: os Dogón, os Kuba
ou os Mossi, entre outras.
Trátase de fantásticos traba-
llos que nos permiten aden-
trarnos na súa cultura, tradi-
cións, mitos e formas de vi-
da. As obras están clasifica-

das en diferentes apartados:
maternidades, máscaras, ar-
te cortesá, mobiliario, culto
aos antepasados e fetiches.
A inauguración será o mar-
tes 20 ás 20 h. na Igrexa da
Universidade.

BODEGÓN
Título da mostra de Álex
Calvo, Simión Craciun,
Cristina F. Núñez, Alber-
to Gulías, Cristina Ibá-
ñez, Rafael Masiá, Suso
Noya, Mª Jesús Pérez
Carballo, Manolo Rivera,
Rafael Úbedae Leopolod
Varela que se inaugura este
xoves 15 ás 20 h. na galería
José Lorenzo.

MAURO TRASTOY
Ten unha mostra, titulada
El hombre tiesto,serie de
pezas pictóricas bidimen-
sionais, na galería Espacio
48,até o 13 de febreiro.

JANO MUÑOZ
Pódense contemplar as súas
pinturas no espazo de arte
de El Correo Gallego.

ÍNTIMA NARRATIVA
A pintora Elisa Abalo pre-
senta o seu traballo na Casa
da Parra até o martes 20.

10 + 1 MIRADAS
SINGULARES
Mostra fotográfica sobre a
cidade compostelá, colecti-
va, na galería Sargadelos.

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, até o 20 de xaneiro.

SILVERIO RIVAS
A verticalidade das árbo-
res é o título baixo o que
acolle as súas esculturas
na galería Sargadelos. Até
o 7 de febreiro.

CONSTRUCIÓN
DESTRUCIÓN
As obras de Ana de Matos
poden ollarse na galería C5
até o 23 de xaneiro.
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Destacados do hard rockna penín-
sula, estes navarros chegan co seu
último larga duración Red Led or
Death,con cancións que seguen a
tradición das bandas dos setenta,
con influencias dos Rolling Sto-
nes, Led Zeppelin, Deep Purple,
Jimi Hendrix ou Black Sabbath
misturando a densidade das guita-

rras heavye os medios tempos len-
tos e pesados con latidos máis rá-
pidos que non decepcionarán aos
seguidores máis punksdas bandas
escandinavas como Hellacopters.
O venres 16 ás 00:30 h. tocan en
VIGO na Iguana Club; o sábado 17
ás 22:30 h no Mardi Grassda CO-
RUÑA.♦

MermaidMermaid

O cantautor madrileño ven de
autoeditar o seu cuarto traballo,
Kamikazes enamorados,cargado
e emocións e sentimentos, can-
cións honestas, ritmos suaves e
susurros da vida. Estará o xoves
22 ás 22:30 no Sete Maresde VI-
GO; o venres 23 ás 23 h. na sala

Capitol de SANTIAGO ; e o sábado
24 ás 23 h. no Clavicémbalode
L UGO. Venda anticipada de en-
tradas (10 euros) en Elepé, Co-
lumna e Sete Maresen Vigo;
Gong, Tipoe café Quintana en
Santiago; e Skoitae Clavicémba-
lo de Lugo.♦♦

Quique GonzálezQuique González

A transición
política a
través das
pegatinas é
unha
mostra que
se encontra
no Pavillón
Central da
Facultade de
Veterinaria
de LUGO.Balandraka,

na foto, 
toca no

Clavicémbalo
de LUGO,
xunto con

A Noite do
Trasno, o

venres 16.

Porta
dos Dogon
(Mali) que
se pode
ollar na
mostra
África
tradición
sagrada en
PONTEVEDRA
e
SANTIAGO.



LIBRO DE ARTISTA
Colectiva de arte contempo-
ránea na Fundación Granell.

VIK MUNIZ
Despois dos actos de con-
memoración do seu X ani-
versario, o CGACcontinúa
a actividade cunha mostra
fotográfica deste artista. A
partir diste día, tamén, po-
deremos admirar os debu-
xos de Marcel van Eeden
que, con rotulador e lapis
“negro”, reproduce coida-
dosamente 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 posmodernismo 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

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-
renzoque poderemos ver na
sala de exposicións do hotel
Porta do Camiñoaté este
domingo 18 de xaneiro.

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

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

■ MÚSICA

CRACKER
Grupo rocqueiro dos EE
UU que darán un único con-
certo na Galiza, xunto cos
australianos de YOU AM I, o
sábado 24 a partir das 23
horas na sala Capitol.

REAL FILARMONÍA
DE GALIZA
Baixo a dirección de Maxi-
mino Zumalavedá un con-
certo o xoves 15 ás 21 h. no
Auditório de Galiza.

DADO DADÁ
O clube de jazz de Alfredo
Brañas 19 programa unhas
repichocas ás 23 h. para os
martes 20 e 27. O mérco-
res 21 estará Calos Barru-
so Cuarteto á mesma ho-
ra. Todas estas actuacións
serán transmitidas por in-
ternet (dadodada@mundo-
r.com).

■ TEATRO

CANTIGA PARA XA
Coprodución do Centro
Dramático Galego,a Com-
panhia de Teatro de Braga
e Coimbra Capital Na-
cional da Cultura 2003.O
icono que fixo aliadas am-
bas beiras do Miño foi José
Afonso (na Praza do Burgo
das Nacións hai unha placa
que nos lembra que foi alí
onde cantou en público, por
vez primeira, Grándola, Vi-
la Morena); o autor, drama-
turgo e director invitado foi
Jean-Pierre Sarrazac,res-
ponsábel dun texto de extra-
ordinaria altura literaria, que
en breve será editado na co-
lección dos Libros do CDG.
A estrea realizarase no Audi-
torio de Galiciao domingo
18 ás 20 horas.

VENTO MAREIRO
(SABOR AMAR)
Avelino Gonzaleze Cara-
muxo representan, no teatro
Galán, este espectáculo mú-
sico-vocal que conta histo-
rias que teñen en común o
mar, trenzando un showbai-
lábel a medio camiño entre
unha sesión de contacontos
e unha sesión vermouth. Ac-
tuarán o xoves 22, venres 23
e sábado 24 ás 22 h.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

VII COLECTIVA
DE NADAL
A galería de arte Trisquel e

Medulio organiza un ano
máis esta mostra na que
participan máis de 30 artis-
tas. Até este venres 17 de
xaneiro.

VVigoigo
■ ACTOS

DERRADEIRA
ESCOLMA FERIDA
Este libro inédito de Ma-
nuel Lueiro Rey, preparado
polo profesor Ramón Nico-
lás e editado por Xerais,se-
rá presentado por Xesús
Alonso Montero, Manuel
Bragado, Francisco Cas-
tro e o próprio Ramón Ni-
coláseste xoves 15 ás 20 h.

na Casa do Libro. No mes-
mo lugar a Asociación de
Escritores en Lingua Gale-
ga organiza un recital poéti-
co a cargo de Marga do
Val, o venres 16 ás 20 h; e o
martes 20 á mesma hora o
escritor e investigador Al-
fonso Phillipot pronunciará
unha conferencia sobre A
orixe galega de Cristobal
Colón e presentará o seu li-
bro, no que demostra que o
almirante que chegou a
América era de orixe gale-
ga. O xoves 22 preséntase o
libro Sartine de Juán Gra-
nados;e o venres 23, os po-
etas Xosé Mª Álvarez Các-
camo e Vítor Vaqueiro re-
citarán versos das súas anto-
loxías recéntemente edita-
das, acompañados polos po-
etas Xavier Rodríguez Bai-
xeiras, Román Rañae Mi-
guel Anxo Fernán-Vello.

■ CINEMA

CICLO
CESÁREOGONZÁLEZ
Dentro desta homenaxe ao
produtor vigués, este xo-
ves 15 Calle Mayor (1956)
de Juán Antonio Bardem;
o luns 26 a fita do mesmo
director Los Inocentes
(1962); e o mércores 28 La
Boutique (1967), de Luis
G.Berlanga, ás 20:30 h.
no C.C.Caixanova.

CICLO DE FANTASÍA E
CIENCIA-FICCIÓN
O Colectivo Nemocontinúa
coa proxección dunha serie
de adaptacións da banda
deseñada. Desta vez pode-
remos ver Flash Gordon
(1980), dirixida por Mike
Hodges, este xoves 15 ás
21:30 h. no caféUf.  Máis
información en www.colec-
tivonemo.tk

■ CONFERENCIAS

SOS, PORTUGUÉS
EN PERIGO
O papel da língua protu-
guesa na Guiné-Bissau, así
se titula a conferencia da
doutora Catarina Lopes,
da Fundação Evangeli-
zação e Culturas,que pro-
nunciará esta quinta-feira
15 ás 20:30 h. na Escola

Oficial de Idiomas. Neste
mesmo lugar, pero na quar-
ta-feira 21 ás 20 h, o escri-
tor timorense Luís Cardo-
sofalará sobre Timor Loro-
sae: um contributo para a
Lusofonia.

MARÍA CALLAS,
VIXENCIA DUN MITO
Cesar Wonenburger di-
sertará sobre a figura da so-
prano o próximo xoves 29
no C.S. Caixanova.

■ DANZA

POETA
EN NUEVA YORK
O recoñecido Rafael
Amargo dirixe e representa
esta coreografía, baseada
na obra de Federico García
Lorca, o domingo 31 ás
20:30 h no C.C.Caixanova.

■ EXPOSICIÓNS

CARLOS CREGO
Abre unha mostra do seu
traballo, desde o venres 16
até o 14 de febreiro, na gale-
ría VGO (López de Neira 3).

ANTONIA PAYERO
A pintora madrileña, que co-
mezou a camiño na Escola
de Artes e Oficios e na Fa-
cultade de San Fernando de
Madrid, da que despois sería
profesora, colga os seus te-
mas, máis ou menos re-
ferenciais á realidade, na ga-
leria Chroma (Avda. da Flo-
rida 34) até o 7 de febreiro.
Nas obras poderemos obser-
var a súa devoción pola po-
sibilidades expresivas da
cor, aveciñamento cromáti-
cos pouco ortodoxos que al-
bergan os máis diversos es-
tados da razón.

CHEMA
ALVARGONZÁLEZ
Mostra a súa obra na gale-
ría Bacelos (Progreso 3)
desde este venres 16, que se
inaugura ás 20 h, até o 20
de febreiro.

CRISTINO MALLO
Caixanovaorganiza visitas
guiadas para escolares a
esta mostra do recoñecido
escultor galego, que a tra-
vés de volumes rotundos,

pero amabeis, expresa á le-
dicia, a exultancia da vida,
o lúdico e a tenrura como
esencia da forma. Até o 22
de febreiro no Centro Cul-
tural da entidade.

PREMIO NACIONAL
DE CARTEIS
Até o domingo 25, a Casa
das Artesreune trinta obras
solidarias que tentan trans-
mitir a necesidade de reci-
clar, a defensa da natureza e
a convenencia de usar pro-
dutos ecolóxicos.

LAPSUS
Esta distribuidora alternati-
va amosa, do martes 20 ao
venres 30, diverso material
de colectivos, libros, fanzi-
nes e maquetas na Cova dos
Ratos(Romil 3).

CRISTINA CASTIÑEIRA
Exhibe os seus cadros na
Casa do Libro até final de
xaneiro.

COLECTIVA DE NADAL
A galeria Dua2 exhibe até
final de xaneiro un intere-
sante conxunto de pintura,
escultura e gravado

TINTAS GALEGAS
As serigrafías de Álvaro
Álvarez Blázquez mós-
transe na Casa das Artes até
o 8 de febreiro.

MANUEL CAMIÑA
A pintura deste artista pó-
dese ver no Café Bicerre(
Irmandiños, 11) até o ven-
res 30.

CONSUME ATÉ MORRER
Mostra de contrapublicida-
de, organizada polo Foro
Social Galicia, na Cova dos
Ratos (Romil 3).

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.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR
As obras do prestixioso

SOCIEDADE GALEGA
POLA REPÚBLICA
En proceso de creación, a Comisión
Xestora –integrada por J.P. Glez. Co-
mesaña, J.M. Graña, Laura Quintillán,
Javier Galdón, Xosé Collazo e M.S. Pé-
rez Millos– convoca a unha xuntanza
que, con carácter constituinte, terá co-
mo obxectivo a aprobación dos estatu-
tos e a inscripción no Rexistro da Con-
sellaría de Xustiza para o que seguirán
a seguinte orde do día: Abertura, saúdo
e exposición; Lectura e aprobación dos
Estatutos; Nomeamento da Xunta Di-
rectiva Provisoria; e Sinatura da acta
fundacional. A reunión será na Federa-
ción de AA de VVEduardo Chaode
VIGO o venres 30 de xaneiro ás 19:30 h.
A continuación do acto proponse unha
cea de confraternidade (cun prezo apro-
ximado de 20 euros) de socios, simpati-
zantes e acompañantes no Mesón Bar-
celona (Barcelona 5) pregándose con-
firmación nos telf. 986 424 613 e 986
225 394 antes do 22 de xaneiro

IV X ORNADA DE EXPRESIÓN
ORAL TÍRALLE DALINGUA
Organizadas pola AS-PG, en colabora-
ción co Museo do Pobo Galego,terán
lugar o sábado 17 de xaneiro no Museo
do Pobo Galego de SANTIAGO , desde
as 9:30 até as 21 h. Destinadas ao pro-
fesorado de primaria, secundaria e ba-
charelato, teñen como finalidade dotar
aos ensinantes de técnicas básicas para
traballar a oralidade nas aulas. Están
homologadas pola Consellaría de Edu-
cación por 10 h. lectivas e patrocinadas
polo concello compostelán. Nelas par-

ticiparán directores de teatro coma
Cristina Domínguez, regueifeiros co-
ma Pinto d’Herbón ou Luís Carun-
cho ou contacontos coma Anxo Mou-
re ou Fran Hermida. A matrícula é de
balde e a reserva de praza pódese facer
através dos telf.-fax 981 595 854 ou
981 278 259; a medio dos correos elec-
trónicos santiago@as-pg.com ou in-
formacion@as-pg.com 

XXI PREMIO XERAIS
DE NOVELA
Poderán concorrer todas aquelas perso-
as, de calquera nacionalidade, que pre-
senten os seus orixinais en lingua gale-
ga, conforme á normativa vixente, con
traballos inéditos e totalmente orixinais.
De cada orixinal entregaranse seis co-
pias en papel tamaño folio ou holande-
sa, macanografados a duplo espazo, an-
tes do 12 de abril nos locais sociais de
Edicións Xerais de Galiza, S.A.,na rúa
Doutor Marañón 12, 36211 Vigo. Co
orixinal, que deberá ser presentado bai-
xo lema, adxuntarase, en sobre pecho, o
nome completo, enderezo e teléfono do
autor/a e o título da obra, indicando no
sobre: Para o Premio Xerais de Novela.
Edicións Xerais convoca igualmente A
XIX Edición do Premio Merlín de Li-
teratura Infantil e Xuvenil, que xe re-
xerá polas mesmas normas co anterior,
tendo que indicar no sobre: Para o Pre-
mio Merlín. Máis información no telf.
986 214 888 ou en www.xerais.es 

MONÓLOGOS HUMORÍSTICOS04
Con motivo da VII Bienal da Carica-
tura de Ourense celébrase a primeira

edición deste certame ao que poderán
concorrer actores ou actrices afeccio-
nados ou profesionais de idade com-
prendida entre os 14 e 30 anos, ben con
monólogos de tema libre e textos iné-
ditos, ben cun mínimo de tres e un má-
ximo de cinco arremedos de persoeiros
da vida pública, cunha duración máxi-
ma de entre 8 e 10 minutos. Os pre-
mios son de 600 euros para o gañador,
150 para o segundo e 300 para o me-
llor imitador, sendo o custe de inscri-
ción de 10 euros que se devolverán ao
remate da actuación. Esta solicitarase
mediante o cumprimento dunha ficha
que se enviará por correo á secretaría
da Casa da Xuventude, r/ Celso Emilio
Ferreiro 27, 32004 ou por fax no 988
249 930, antes do 10 de febreiro.

PREMIO X.R. FONTÁN PARA
NOVOS INVESTIGADORES DE
CIENCIAS XURÍDICAS E SOCIAIS
Este certame convócase para distinguir
o labor de investigación, estudo e pro-
dución académica no eido das ciencias
xurídicas con sesgo social, ciencias so-
ciais e humanidades, apta para a súa pu-
blicación. Poderán participar aqueles es-
tudantes universitarios, menores de trin-
ta e cinco anos, con estudos académicos
concluidos ou investigadores en xeral,
podendo optar tamén licenciados en Di-
reito, científicos sociais e humanistas.
Os traballos, de carácter inédito, exten-
sión ilimitada, nunca inferior a cen fo-
lios e apropiada aos fins da súa publica-
ción, remitiranse por correo certificado
por quintuplicado, mecanografados a
duplo espazo, e con plica separada no

que se incluirán curriculum vitae,ende-
rezo, teléfono e demais dados persoais á
Secretaría da Asociación de Amigos da
Universidade, r/ Policarpo Sanz 14, 3º
36202 Vigo antes do 31 de marzo

II PREMIO DE XORNALÍSMO
CIENTÍFICO GALIZA
INNOVACIÓN
Poderán participar aqueles xornalistas
dos medios de comunicación galegos
que publicaran ou publiquen algún tex-
to xornalístico de carácter científico
entre o 28 de decembro de 2003 e o 31
de marzo de 2004. Os traballos, publi-
cados individualmente ou en equipo,
poden pertencer a calquera xénero xor-
nalístico e estar publicados en soporte
escrito, audiovisual ou electrónico e
serán enviados, por sextuplicado xunto
co formulario disponíbel debidamente
cumprimentado, seis copias do currí-
culo, fotocopia do DNI e un certifica-
do da empresa que acredite que traba-
lla como xornalista nela, facendo cons-
tar a data de publicación. Remitiranse
antes do 31 de marzo á Dirección Xe-
ral de I+D da Consellaría de Industria.
Máis información no telf. 981 541 088.

PODEMOS FACERCÓMIC
Curso de 52 horas, que comeza este
xoves 15 no Museo do Humor de Fe-
ne e durará até o 13 de maio, aproxi-
madamente, para achegarnos ao mun-
do e os mecanismo do cómic: viñetas,
planos, encadres, argumentos, monta-
xes, técnica... e tamén historia, publi-
cacións, formatos (museo-humor@fe-
ne-concello.org).♦
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premio de fotografía da na-
tureza, recoñecido como o
máis importante do mundo,
organizado pola BBC Wild-
life Magazinee o Museo de
Historia Natural de Lon-
don, estarán expostas, até
este domingo 18 de xanei-
ro, na sala de exposicións
III do C.C. Caixanova.

L´ATELIER DE
MONTPARNASSE
Froito da colaboración en-
tre Caixanova e o Museu
Montparnassede 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, Sucasasou
o grupo Atlántica entre ou-

tros, pódense contemplar no
Centro Social Caixanovade
luns a venres de 18 a 21:30
h. e os sábados, domingos e
festivos de 12 a 14 e de 18 a
21:30 h. Máis información
en www.coleccioncaixano-
va.com.

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

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

■ MÚSICA

NINGURES
Breogán R.C. toca coa súa
guitarra acústica o venres 16
ás 22 h. na Cova dos Ratos.

GAITEIROS DE XISTRA
Este coñecido grupo vai dar
varios concertos de música
popular, dentro do ciclo de
Actividades para escolares
que organiza Caixanova,
do luns 19 ao xoves 22 ás
20:30 h. no auditorio do
centro cultural da entidade.

MERMAID
A banda de rock navarra to-
cará o venres 16 ás 00:30 no
Iguana Club.

ORQUESTASINFÓNICA
DE GALIZA
Baixo a dirección de Yan
Pascal Tortelier e con Ge-
rard Cause á viola e Gio-
vanni Fabris no violín, to-
ca o venres 23 no C.C. Cai-
xanova.

■ TEATRO

A COMEDIA
DO GURGULLO
O Centro Dramático Ga-
legocontinúa coa represen-
tación desta adaptación,
con textos en galego de
Celso Parada, da obra do
autor latino Plauto. Ade-
mais das peripecias da pa-
rásita Gurgullo e demais
personaxes do retábulo
plautino, tamén están pre-
sentes o circo, cabaré, mu-
sic-hall, e a tradición da
comedia moderna, cunha

proposta estética “naif”.
Poderemos gozar deste es-
pectáculo o venres 16 e sá-
bado 17 ás 20:30 h. no C.C.
Caixanova. 

DANZA MACABRA
O mércores 21 e xoves 22 a
compañía Metrópolis re-
presentará esta obra de Au-
gust Strindberg, nunha ver-
sión de Francisco Melga-
res con José Sacristán,
Mercedes Samprieto e
Juán Geano escenario da
C.C. Caixanova.

PALLASOS
A compañía Uvegá repre-
senta esta obra de Vicente
Montoto, na que o pallaso
recebe a boa nova do seu
embarazo, primeiro con re-
signación e logo con entu-
siasmo ao saber que son
moitos os casos coma o del

que están a sair á luz. O
acontecimento celébrase
multitudinariamente e o dúo
de pallasos Ma&Mon ocupa
primeiras páxinas e cabecei-
ras dos informativos. A obra
estréase  no auditorio do
C.C.Caixanovao vindeiro
xoves 29 ás 20:30 h.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

OS NENOS DA GUERRA
Podemos ver as fotos de
Gervasio Sanchezno Au-
ditório Municipal.

VVilalbailalba
■ EXPOSICIÓNS

VÍCTOR REY
Presenta as súas fotografías

no Instituto de Estudos
Chairegos. 

VViveiriveir oo
■ EXPOSICIÓNS

A MEMORIA
DUN AFECIONADO
Esta mostra fotográfica pó-
dese ver até o venres 30 na
Fundación Comarcal Mari-
ña Occidental.♦

CEIVAR
www.ceivar.org

O organismo popular antirrepresivo Ceivar
conta cunha completa páxina electrónica
na que se recollen os seus textos fundacio-
nais, ofrécese informes trimestrais sobre a
represión na Galiza, analízase xuridica-
mente a lexislación en materia de dereitos e
liberdades, dáse información sobre as inter-
vencións represivas, inclúese un manual de
autodefensa legal e ponse a disposición de
todos bibliografía e publicacións.♦
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■ Psicólogo galego, retornado de
Bos Aires, asiste a emigrantes e re-
tornados. Primeira cita sen compromi-
so. Análises Existencial e Logoterapia;
Psicoterapias breves de Familia, Parella
ou Adultos; Crise fronte a novas situa-
cións ou enfermidades graves; Prepara-
ción para intervencións cirúrxicas. Pre-
via cita ao telf. 981 134 144 da Coruña.

■ Vendem-se escudos da Galiza de
Castelao em madeira de cedro ou co-
cobolo, com ou sen marco. Qualida-
de. Telf. 699 103 510.

■ Na Coruña polo prezo dun piso
vende-se casa cun baixo, 3 cuartos,
comedor e finca de 900 m2 situada na
estrada de Areas a 7 km de Betanzos.
Chamar ao 986 291 729.

■ 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.

■ 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, ca-
lefacción, 10.000 m2 de finca. Fins de
semana ou temporada. 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 lin-
gua galega no Bierzo está na in-
ternet www.falaceibe.tk. Contacta
tamén por correo ordinairo en Fala
Ceibe, apdo. 257, 24400 Ponferra-
da.

■ 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.♦
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H. VIXANDE
Anxo García Seoane, castrista
confeso e simpatizante da re-
volución cubana, é alcalde de
Oleiros á fronte da formación
Alternativa dos Veciños. Co-
mo rexedor, sempre estivo ro-
deado de polémica pola súa
defensa dun urbanismo sostí-
bel que agrada aos veciños e
desgusta a determinados po-
deres económicos e políticos.

Creo que ten unha casa...
Que é moi bonita.
E que tamén ten problemas.
Problema ningún.
Entón, que sucede?, porque

moito se fala da súa casa.
Pasa que nas eleccións muni-

cipais os do PP empezaron a en-
redar e continúan coas mesmas.
Que si teño unha casa na costa,
que si me salto a lei de Costas...
Non hai nada, é unha casa con li-
cencia municipal dentro dun plan
parcial e con todas as autoriza-
cións en regra. Un día, o xefe de
Costas do Estado na Coruña man-
dou un inspector porque había
unha denuncia que acusaba á mi-
ña casa de distar “uns noventa e
nove metros da costa” e entendía
que podía estar dentro dos cen
metros de afección. Pero, claro,
con iso “duns noventa e nove me-
tros” o xefe de Costas xa se deca-
tou de que todo era un asunto po-
lítico e por iso decidiu arquivalo.

Pero seica volveron a abrilo.
Para nada. O que aconteceu foi

que agora a Consellería de Pesca
ten competencias nese tramo e pi-
de o informe a Costas e con ese
mesmo informe vai á prensa e di
que o cidadán Anxo García Seoa-
ne incumpre a lei de Costas.

Algo fará contra iso.
Teño que velo, porque houbo

un funcionario que filtrou esa in-
formación cando non hai ningún

expediente aberto. É unha difa-
mación terríbel. Se coñece a lei
saberá que non se pode dar nin-
gunha información así se antes
non hai un expediente aberto e
foi resolto, pero sacar as cousas
en público sen haber nada, nin
un expediente aberto que me co-
municasen...

O caso tivo moito eco.
Tanto que tivo. Na TVG hou-

bo un día que non pararon de fa-
lar da miña casa, de sacar ima-
xes... Iso si, a min non me pedi-
ron opinión de ningún tipo. Todo

un exercicio de xornalismo.
A vostede téñenlla xurada

co urbanismo.
Son o alcalde de España que

máis casas tirei e non vou ser tan
cateto como para construír na
zona de afección costeira. Teño
trece metros máis para arriba que
podía empregar e, ademais, é o
concello o que define onde está a
liña de construción.

Pero iso a xente non o sabe,
practicamente só en Oleiros o
concello ordena o urbanismo.

Iso tamén é verdade.

É curioso, porque vostede
foi inhabilitado por un asunto
urbanístico.

Fun, primeiro me persegui-
ron por zoscarlle a un que in-
cumpría a lei de Costas e que in-
vadía a praia de Santa Cristina e
agora veñen con estas, dicindo
que a miña casa invade a zona de
afección.

Seica atribúe iso a unha
cuestión política.

Eles sabían que eu estaba in-
volucrado na creación dunha al-
ternativa política. Considero que
polo ben de todos o PP non pode
gobernar outros catro anos pero,
á vista dos últimos acontecemen-
tos, vese que co BNG e o PSOE
non hai posibilidade e precísase
dunha cuarta liña. Aí participo
eu, ou participaba, porque, se
non está unha persoa concreta li-
derando, eu non tomo parte.

Que persoa?
Había un candidato, que era

Barreiro, Xosé Luís Barreiro,
por iso estaban nerviosos.

Era un partido de centro?
Todos coñecemos a Barreiro,

é unha persoa de centro e un dos
mellores líderes que hai no país.

Entón que falla?
Que Barreiro non ten moitas

gañas.
Non hai outros?
Hainos, pero nesas si que non

participo.
¿?
Anda Cuíña por aí e hai ou-

tras opcións, pero iso é estar no
mesmo. Apoiar unha alternativa
para que a dereita se presente di-
vidida e que logo se volva a unir,
iso si que non.

Como se chamaba o partido?
Iso xa non é noticia. A noticia

é que hai que sacar á dereita do
poder e para iso unha persoa idó-
nea era Barreiro pero parece ser
que non é posíbel.♦

Nº 1.112
Do 15 ao 21 de
xaneiro de 2004

Chámaselle burbulla fi-
nanceira á circulación
de valores de bolsa

non refrendados por ningun-
ha realidade económica.
Vender algo sobrevalorado é
como vender vento. Funcio-

na mentres haxa quen crea
nesa ficción. Pero hai outra
burbulla da que se fala me-
nos, a consumista. Merca-
mos máis que nunca, traba-
llando doce horas ao día, seis
días á semana, vivimos a

crédito. É este un capitalis-
mo acelerado, como a bici-
cleta que, de parar, perdería
o equilibrio. O proletariado
xa non asalta a Bastilla, nin o
Palacio de Inverno, senón as
tendas en rebaixas.♦
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Proceso
constituínte
MANUEL CIDRAS

As propostas dos na-
cionalismos perifé-
ricos gobernantes,

personalizadas no lehenda-
kari Ibarretxe e agora ta-
mén no Conseller en Cap
Carod Rovira, abriron defi-
nitivamente a senda dunha
reforma constitucional que
hai pouco resultaba impro-
nunciable e agora semella
inevitable. Tal digo sen me
crear falsas expectativas,
porque seguramente a cou-
sa quedará en menos do
que promete e de certo que
non se colmarán todas as
aspiracións que persoal-
mente poida albergar. Pero
acho que asistimos á aper-
tura dun proceso consti-
tuínte, de alcance limitado
e de duración e resultados
incertos, no que se poñerán
sobre a mesa ideas ata ho-
xe inabordables.

Neste contexto consti-
tuínte, ben que limitado,
irán aparecendo propos-
tas variopintas, dende a
reforma do Senado á su-
presión da preferencia
masculina na liña suceso-
ria da coroa. Tamén nese
escenario é no que se si-
túa a belixerante proposi-
ción do Presidente socia-
lista extremeño Rodrí-
guez Ibarra de excluír os
partidos nacionalistas do
Congreso dos Deputados.
O Sr. Ibarra sabe que tal
idea non pode ser asumi-
da polo seu partido, pero
lanza publicamente o seu
desafío para logo recoller
velas á espera de mellores
ventos. O dirixente extre-
meño concede a vantaxe
de falar claro, pero non
poucos os que simpatizan
coas súas propostas, tei-
mados en que os naciona-
listas están “sobrerrepre-
sentados” no Congreso
malia que as cifras digan
outra cousa. Vésase se
non cantos votos hai tras
a exigua representación
no Congreso de ERC ou
BNG e contrástense cos
dos deputados populares
ou socialistas.

Na redefinición dos
equilibrios que calquera
proceso constituínte im-
plica son de agardar pro-
postas centrípetas que ac-
túan de contrapeso das sú-
as contradictorias. No es-
tricto debate das ideas to-
das son respectables, pero
así e todo algunhas son
inaceptables. Non porque
desgusten ao adversario,
senón porque pretenden
amordazalo ou eliminalo.
De modo que non é equi-
parable, como exemplo,
que Ibarretxe pretendía
consultar ao vascos para
que decidan o seu futuro,
a que Ibarra propoña cam-
biar as regras de xogo pre-
cisamente para que os
vascos non poidan elixir
os seus representantes.♦

Ano XXVII.
IV Xeira.
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Da arte
etnográfica
de Xaquín
Lourenzo

● Impresa a 5 tintas en seis idiomas.
● Cosida a fío, con marcador,
acabamento da capa en coiro rexenerado.
● Papel verxurado 90 g/m2 crema.
● 22 x26,5 cm. de tamaño.

PREZOS ESPECIAIS

PARA EMPRESAS

E INSTITUCIÓNS.

Oferta
de lanzamento para
os nosos subscritores

20 euros. 

Prezo: 25 euros.
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Anxo García Seoane
‘Son o alcalde de España que máis casas tirou’
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