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Tres de
cada catro

candidatos do
BNG son novos

nas listas
(Páx. 7) 1,75 euros

...E ZAPATERO VOLVEU DOBRAR A CERVIZ.
En plena precampaña dunhas eleccións, ás que el
mesmo é candidato, vén de declarar que non go-
bernará a menos que a lista máis votada seña a do
seu partido. Raxoi instouno a que decontado o
PSOE renunciase a participar en todos os gober-
nos de comunidades autónomas e concellos nos
que os socialistas non son a lista máis votada. Coa
lei de Zapatero, Maragall perdería a Generalitat,
pois, aínda contando cuns votos máis, ten catro
deputados menos que CiU. E que sería de Galiza?
Pensa algunha vez Touriño ser o máis votado
aquí? É significativo que o primeiro en felicitar o
lider socialista fose Ibarra. O mandatario extre-
meño é coñecido pola súa teima contraria aos na-
cionalismos. Unha semana antes acababa de pro-
por a súa exclusión das Cortes. Agora ensaia ou-

tra vía, usando a Zapatero como ventrílocuo, a de
facer crer que en España non hai máis que dous
partidos. Adeus á España plural de Maragall, de
Odón Elorza, de Touriño e do propio Zapatero an-
tes de que dobrase novamente a cerviz. Os socia-
listas piden “o voto útil” e proclaman a súa re-
nuncia a gobernaren antes que ser contaminados
polo famoso virus do nacionalismo. A póla máis
conservadora e centralista do PSOE álzase de no-
vo cos trunfos e coa liña do partido. Parece claro
que os valores encarnados por Nunca Máise polo
Non á guerrafican moi afastados destes Ibarra,
Bono, Vázquez e... Zapatero. No entanto, o pasa-
do día 19, o que fora secretario xeral do PSdG,
Rodríguez Pardo, presentaba en Madrid o novo
grupo, dentro do PSOE, Socialistas por Galicia.
Ánimo! Que falta lles fai.♦

GRIAL. CADERNOS
UN MAR DE LITERATURA. 10 ENCONTROS

Cadernos GRIAL presenta aos
lectores un debate pemanente
sobre a literatura, a creación e
o pensamento desde Galicia.

O franquismo resucita en Sada
(Páx. 9)

O AVE fantástico e o agro puxante, a publicidade do PP
(Páx. 2 e 3)

A Mesa demanda a vinte inspectores de ensino
que non fan cumprir a lei do galego

(Páx. 16)

O Foro Social da India mostra o rexurdir
do movemento antiglobalización

(Páx. 18)

PERFETO CONDE



“Ferrol Bilbao, dúas horas”, di o
anuncio do Plan Galiza referido
á alta velocidade que estes días
está presente nos cinemas. “Dúas
horas e douscentos anos”, enga-
de con ironía Cándido Rodríguez
Graña, o secretario de Ferrocar-
rís na Federación de Transportes
da UGT de Galiza. 

Rodríguez Graña lembra que
o Ministerio de Fomento consi-
dera moi complexa a obra do
treito do alta velocidade entre
Ourense e Lubián e indica que
“os entre catrocentos e cincocen-
tos quilómetros de Ferrol a Bil-
bao son todos así, e iso que aín-
da non hai ningún proxecto nin
estudo, de modo que non creo
que estea rematado no 2010”.
Deste xeito o anuncio, que apa-
rece en plena campaña electoral,
resulta máis propagandístico que
informativo.

A alta velocidade ferroviaria
en Galiza é por completo ine-
xistente, aínda que a presente a
propaganda oficial como un feito
real. “Iso si, o ministro Álvarez
Cascos vén á Galiza a inaugurar
cada tres quilómetros de travesas
que poñen na liña de alta veloci-
dade do eixo atlántico, aínda que
se trata do mesmo treito”, denun-
cia Rodríguez Graña.

En efecto, algunhas obras xa
se realizaron, pero só pequenos
treitos nos que se puxeron trave-
sas polivalentes que nun futuro
van permitir transformar as vías
de ancho RENFE en ancho inter-
nacional, que é o que correspon-
de á alta velocidade.

De todos xeitos, no eixo
atlántico só están finalizadas as
obras correspondentes a 10,6
quilómetros. Outros 27,6 quiló-
metros están en obras. O resto ou
está en información pública, en
proxecto ou simplemente son
unha liña trazada nun mapa. “A
este paso, non creo que no 2007
estea rematada a liña como pro-
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Publicidade que promete obras para dentro de dez anos

Os anuncios do PP, realidade virtual
HORÁCIO VIXANDE

A Xunta Electoral vén de obrigar ao Ministerio de Traballo a retirar propaganda ins-
titucional no proceso electoral. Aquí, é habitual o recurso da Xunta de Galiza de pu-
blicar anuncios en campaña, propaganda que constitúe auténtica realidade virtual.

A propaganda oficial presenta fotografías dun AVE inexistente.



meten”, indicou o representante
da UGT.

No capítulo de investimentos
ferroviarios da páxina electróni-
ca do Ministerio de Fomento non
se fai mención á liña entre Ferrol
e Bilbao, só se inclúe no mapa
oficial do Plan de Infraestruturas
de Transporte 2000-2007 como
parte do Plan Galiza. Probabel-
mente no Ministerio non tiveron
tempo de actualizar a súa web,
tempo que lle sobrou á Xunta pa-
ra realizar o anuncio de cinema.

En realidade, moitos dos trei-
tos do tren de alta velocidade  en
Galiza nin sequera teñen consig-
nación presupostaria para reali-
zar os estudos iniciais máis sim-
ples. E, aínda que se realizaron
obras nalgúns quilómetros, só
hai que botar á vista a outras li-
ñas de alta velocidade para saber
que no noso país só funcionarán
até que estean moi avanzadas. 

A liña entre Madrid e Barcelo-
na –aínda por rematar– só se co-
mezou a empregar cando chegou
desde Madrid a Zaragoza, aproxi-
madamente a medio camiño, e o
seu uso foi para servizos entre as
dúas cidades. Os trens Altaria só
chegaron a Barcelona cando a
obra entrou en servicio até Lleida,
nun momento no que estaban cu-
bertas as tres cuartas partes da dis-
tancia entre Madrid e Barcelona.

Rural idílico

“Unha burla”, sintetiza o secreta-
rio xeral de Unións Agrarias e
presidente da Cámara Agraria da
Coruña, Roberto García, cando
aborda o contido dun anuncio da
Xunta que realiza promoción do
rural galego. O mesmo exhíbese
na prensa, na televisión e no cine-
ma e amosa un país idílico para, a

continuación, invitar a vivir no
rural. “Rural galego, un valor en
alza”, proclama o anuncio, que
emprega imaxes desenfocadas.

“Realidade virtual”, di Lidia
Senra, a secretaria xeral do Sindi-
cato Labrego Galego. Para ela,
“esta forma de enganar á xente é
para disfrazar a política agraria,
que está a rematar coa vida agra-
ria. Cada medida que toman é pa-
ra seguir despoboando o medio
rural, porque sen actividade agra-
ria, non é nada”. Para a maioría,
resulta un paradoxo que, dunha
banda, o rural padeza abandono
e, doutra banda, as autoridades
inviten a trasladarse a el.

Para Senra, o obxectivo deste
anuncio “é a xente que vive nas
cidades e que descoñece a reali-
dade do rural, pero faise burlán-
dose dos que vivimos no rural”.

O único valor en alza no me-
dio rural que ve o presidente da

Cámara Agraria de Lugo, Xosé
Antón Ledo, é a potenciación
“dos muíños de produción eólica
e os coutos de caza. Aquí hai ca-
da vez máis reservas: coutos de
caza, zonas con denominación
medioambiental..., pero non se
apoia á xente que vive no rural,
só se dá unha imaxe idílica”.

Esta mesma opinión basica-
mente manifestábaa o director xe-
ral de Agricultura da Unión Euro-
pea, Xosé Manuel Silva, que o pa-
sado venres 16 de xaneiro acudiu
a Lugo para recibir un premio ao
desenvolvemento rural que con-
ceden a Universidade de Santiago
e a empresa Aresa. No discurso
que pronunciou, Silva asegurou
que “non se pode pensar no rural
sen potenciar a produción agra-
ria”. Precisamente, a actividade
agraria, e sobre todo o número de
explotacións agrarias, non para de
reducirse nos últimos anos.♦
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Vén da páxina anterior

Seis mil agricultores e gan-
deiros de montaña veñen
de quedar sen as axudas
europeas para estas zonas
deprimidas porque a Xunta
non puxo o seu correspon-
dente 12%.

Desde 1995 Galiza rexis-
tra un saldo migratorio ne-
gativo, 24.392 persoas me-
nos. Nas provincias de Lugo
e Ourense é máis acusado.

O censo de poboación
de Lugo en 1990 era de
408.321 persoas e en 1995
de 386.405. En Ourense en

1990 había 435.579 censa-
dos e en 1995, 364.521.

A taxa de natalidade en
1990 era en Lugo de 7,29
nacementos por cada mil
habitantes, en 2002 baixou
a 5,37. En Ourense en 1990
había unha taxa de 6,79 na-
cementos por mil habitan-
tes e en 2002 foi de 5,39.
Nese tempo Na Coruña só
baixou un punto e en Pon-
tevedra, 70 centésimas.

En 2002 a taxa de paro
en Ourense era do 17% e
en Lugo do 14,7%.♦♦

‘Rural galego, un valor en alza’
Anuncio da Xunta
en prensa, cinema e televisión

Na actualidade, non existe
ningún estudo informativo
para realizar o trazado de
alta velocidade entre Ferrol
e Bilbao, só hai debuxada
unha liña no mapa. Desco-
ñécese a data na que come-
zarán as obras.

No mellor dos casos, en-
tre Ferrol e Santiago hai
dúas horas e vinte e tres
minutos por ferrocarril.
Ademais, hai que facer
transbordo na Coruña.

Na actualidade, non hai

ningunha posibilidade de ir
en tren de Ferrol a Bilbao
no mesmo día através do fe-
rrocarril do norte que vai
pola beira do mar, só se che-
ga a Santander. Trátanse
doce horas e cinco minutos e
faise un enlace en Oviedo. 

Para chegar a Bilbao
desde Ferrol hai que saír ás
oito e dez da mañá e chéga-
se ás doce e oito minutos do
mediodía do día seguinte.
Hai que realizar transbordo
en Oviedo e Santander.♦♦

‘Ferrol-Bilbao, dúas horas’
Anuncio da alta velocidade
do Plano Galiza

En Galiza non existe servizo fe-
rroviario de proximidades, nin
sequera nos eixos A Coruña-Fe-
rrol e Pontevedra-Vigo, cando
estas dúas áreas metropolitanas
contan coa poboación e as ca-
racterísticas indicadas para esta
forma de transporte, como de-
nuncia o profesor da Universi-
dade de Santiago, Miguel Pazos,
nun artigo da revista Cerna, da
organización ecoloxista Adega.

Segundo Miguel Pazos, un
servizo de proximidade distín-
guese fundamentalmente pola in-
tensidade de frecuencias. “Temos
unha trama urbana policéntrica,
cun núcleo central, Vigo ou A
Coruña, e outros puntos arredor
tamén poboados que necesitan
servizo. Ademais, as proximida-
des nas estacións teñen facilida-
des como estacionamentos de bi-
cis e de automóbiles, un sistema
tarifario propio e os servizos ca-
racterízanse pola puntualidade”.

Servizos de proximidade hai
en Alacante, Asturias, Barcelo-
na, Bilbao, Cádiz, Donostia Ma-
drid, Málaga, Murcia, Santander
e Sevilla. Deles encárgase na
RENFE unha unidade de nego-
cio específica que se chama

“Cercanías”. En Galiza, non hai
ningún servizo adscrito a esta
unidade de negocio, aínda que
as áreas de Vigo-Pontevedra e A
Coruña-Ferrol presentan situa-
cións semellantes a cidades San-
tander ou Murcia. Hai, entro-

ques, un servizo de proximidade
xestionado pola Feve entre Fe-
rrol e Xubia. Aínda que a com-
pañía de vía estreita asegura que
as proximidades chegan até Or-
tigueira, debido á falta de fre-
cuencia tampouco poden recibir

a definición de proximidades.
Na liña litoral galega hai un

servizo ferroviario con moitas fre-
cuencias cuxo núcleo son os trens
rexionais, pero estes convois non
se poden cualificar como proxi-
midade porque serven principal-
mente aos grandes núcleos de po-
boación e ignoran as paradas nos
contornos periurbanos. Ademais,
a puntualidade en liñas de perco-
rrido superior aos cen quilómetros
sempre está sometida a varia-
cións, algo que non acontece nos
servizos de proximidade. “As pro-
ximidades precisan de dobre vía e
baséanse na puntualidade”, indica
o profesor Miguel Pazos.

Nunha análise comparativa
entre o servizo que a proximida-
de dá entre Xerez e Cádiz e o
que a liña rexional ofrece entre
Pontevedra e Vigo atópase que
hai case o mesmo número de
frecuencias, vinte e tres no pri-
meiro dos casos e dezanove no
segundo, mais non acontece
igual en localidades interme-
dias. Mentres en Puerto Real o
tren para vinte e unha veces, en
Arcade só se detén oito. “Ade-
mais –engade Miguel Pazos–,
as proximidades teñen que ter

uns horarios que permitan ir ao
traballo pero tamén gozar do
ocio e os servizos que dan as ci-
dades”. Por suposto, no caso ga-
lego isto último non acontece.

A alternativa que presenta
Miguel Pazos é comezar a
prestar este servizo en Galiza
aproveitando as liñas que exis-
ten na actualidade. “Hai que
adaptar o que hai, posteriorme-
ne podería haber un servizo no
Morrazo ou facerse o corredor
de Bergantiños segundo o pro-
xecto que existiu para levar o
ferrocarril a Carballo. Tamén
existiu un tranvía entre Vigo e
Baiona e no caso de Ferrol,
lembremos que cando se pro-
duciu o acidente do Discoverer
Enterprise, ao aumentar o nú-
mero de frecuencias de tren, a
xente comezou a usalo”. 

Para este profesor, a cons-
trución de novas vías hai que
vela “desde o punto de vista do
valor económico que para estas
áreas supón e a súa rendibilida-
de ambiental e social”. Ade-
mais, indica que “é necesario
redistribuír os investimentos
que se realizan no tren e non só
dedicalos á alta velocidade”.♦

Contan con el Alacante, Asturias, Barcelona,
Bilbao, Cádiz, Donostia, Madrid, Málaga, Murcia, Santander e Sevilla

Galiza, sen tren de proximidade

Plano do servizo de proximidades de Asturias.

Ademais da publicidade en xornais, revistas e televisións, o goberno inzou de cartaces
o país, que, coma estes da variante de Caldas de Reis, seguen a esperar polo comezo
das obras.                                                                                                          A.N.T.



Mediante unha emenda á Lei de Acom-
pañamento aos Orzamentos Xerais
do Estado de 2004 o goberno español

volveu introducir cambios substanciais no
marco legal que regulaba as televisións locais,
cambios que consisten basicamente en:

–Permitirlles ás grandes cadeas de televi-
sión participar con máis dun 5% noutras so-
ciedades concesionarias de ámbito autonómi-
co ou local, contradicindo deste xeito a prohi-
bición que o propio goberno incluíra na Lei
de Acompañamento aos Orzamentos de 2003.

–Fixar, a partir do 1 de xaneiro de 2004,
un período de 2 anos para que as televisións
que actuamente emiten con tecnoloxía analó-
xica pasen a facelo con tecnoloxía dixital, a
única permitida para a televisión local.

–Regular as emisións en cadea, que que-
dan reducidas a un máximo de 25 horas sema-
nais e que terán que se producir en franxas ho-
rarias que non sexan de máxima audiencia.

–Anunciar, para o período comprendido
entre o 1 e o 30 de xaneiro de 2004, un pro-
ceso de concesión de licenzas para 250 de-
marcacións. En principio, haberá catro can-
les por cada demarcación, unha delas reser-
vada para a xestión directa pola administra-
ción local, correspondéndolles ás respectivas
comunidades autónomas procederen á adxu-
dicación das restantes.

Como adoita suceder cada vez que se ave-
ciña a creación de novos medios de comuni-
cación xorden espectativas de oportunidade
para contrarrestar o monopolio mediático
existente, reivindicar o pluralismo informati-
vo e a liberdade de expresión, contribuír á ex-
tensión do uso da nosa lingua e á consolida-
ción dun espazo galego de comunicación.
Que se cumpran ou non esas espectativas vai
depender, en gran medida, da normativa e cri-
terios que se apliquen para adxudicar as con-
cesións, do comportamento dos diferentes ac-
tores que interveñan no sector das televisións
locais e da capacidade de incidencia dos mo-
vementos progresistas e nacionalistas.

Sen entrarmos a prexulgar, descoñecemos
se á hora da concesión de licenzas a normati-
va e os criterios da Xunta van ter en conta a
función social dos medios ou que estes sirvan,
como se estabelece por exemplo no caso das
emisoras municipais, para “a promoción e
protección da lingua propia de Galicia”. Polo
de agora, a única certeza ao respecto é que o
Partido Popular rexeitou no Parlamento Gale-
go unha Proposición non de Lei defendida po-
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Benigno López
González, maxistrado
do Contencioso do
Tribunal Superior de
Galiza declarouse
obxector do galego.
Cando nunha
sentencia ten que
escribir “A Coruña”,
pon “en la ciudad
sede de este tribunal”
ou “el ayuntamiento
de esta capital”. 

Títulos de películas:
Gladiator, agora
Titus, pronto Troya.
Nótase algo que
volvemos vivir tempos
imperiais?

A España plural é
Shin Chan. O neno
xaponés das cadeas
autónomas que fala
galego, castelán,
catalán e euskera. 

Os cus negros
escandalizan menos.
Aínda que señan de
morto. As imaxes dos
areais do sur, cos
africanos afogados,
ao parecer non
ofenden a
sensibilidade. Pásanas
polo telexornal, coma
se nada.

Iso de que Galiza só
é mencionada nas
Cortes cando intervén
un deputado do
Bloque soa a
propaganda
nacionalista. Pero,
segundo La Opinión
(19 de xaneiro),
Francisco Vázquez só
interveu unha vez no
Senado en catro anos
de lexislatura e Romai
Beccaría non
presentou ningunha
iniciativa no
Congreso en tres

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

TV locais e oportunidades
para o galego

DANIEL ROMERO

As novas concesións de canles de televisión locais abren
expectativas para un modelo alternativo de medios au-
diovisuais. Aqueles que procuran que na televisión ha-
xa máis galego teñen un bo campo de reivindicación.

Cartas

Viva a República!
O golpe militar do 18 de xullo de
1936 asentou o seu programa e
os seus principios ideolóxicos
nunha moi efectiva e ben calcula-
da operación de masacre xenoci-
da que tiña como obxectivos o
esmagamento absoluto dos sinais
de identidade da 2ª República e o
castigo “vixilancia, control, per-
secución, encarezamento e asasi-
nato” da poboación fiel a un sis-
tema político democraticamente
elixido e especialmente empeña-
do no progreso colectivo e na de-
fensa das liberdades públicas.

O réxime totalitario nacido
do levantamento fascista alongou
durante cuarenta anos, e en bene-
ficio dos intereses da oligarquía e
dos sectores máis reaccionarios
da sociedade, os efectos do terror
e a desmemoria, instrumentos
paralizantes que serviron ade-
mais para situar a República nun
neboento, remoto e infranqueá-
bel espazo do pasado ao que nin-
guén podía acceder. A resistencia
clandestina e as mobilizacións ci-
dadás antifranquistas, ademais de
forzar o cambio político cara ao
soño da democracia, conseguiron
manter acesa a faísca da memoria

republicana, que loita por resol-
verse en facho, en lume definiti-
vamente liberados.

O franquismo emitiu tentácu-
los voraces alén da súa extin-
ción, logo da morte do ditador, a
través dun pacto que se deu en
chamar “transición” e que manti-
vo vixente a norma de obrigada
desmemoria, a negación da ver-
dade histórica, xustificada co eu-
femismo da reconciliación. Os
responsábeis do xenocidio nunca
foron xulgados e a luz da Repú-
blica continúa ennegrecida en te-
bras de silencio e de mentira. A
estrutura antidemocratica do ré-
xime franquista permanece nos
fundamentos da monarquía, edi-
ficio político cimentado en ra-
zóns do herdo familiar a partir
dun cargo, o de rei, entregado ao
cidadán Juan Carlos de Borbón
polo xeneral Francisco Franco.

Os devanditos argumentos
históricos outorgan sentido e
xustifican a existencia da Socie-
dade Galega pola República, que
nace en Vigo incitada pola ur-
xencia de rescatar do esqueci-
mento o xeneroso e radicalmente
democrático legado cultural e
ideolóxico daquel réxime. Moi-
tas das liberdades colectivas

conquistadas polo pobo republi-
cano entre 1931 e 1936 e outras
que avanzaban por vías de solu-
ción e foron abortadas polos gol-
pistas aínda non alcanzaron cor-
po de realidade. O carácter laico
da República foi substituído po-
lo fanatismo católico ao servizo
da ditadura, espírito relixioso
que permanece vivo no actual ré-
xime monárquico. Nos últimos
tempos afortálanse ademais des-
de as instancias gobernamentais
e coa complicidade dos medios
de comunicación ao seu servizo
as actuacións represoras e demo-
nizadoras de toda discrepancia,
especialmente as referidas á or-
ganización territorial do Estado.

ASociedade Galega pola Repú-
blica quere constituírse como foco
de atracción e espazo común para o
encontro de toda a xente republica-
na galega, foro de debate e achega-
mento entre as diversas liñas de
pensamento e proxectos de actua-
ción que confluán no republicanis-
mo, alén das particulares opcións
ideolóxicas e dos diferentes presu-
postos partidistas, integrábeis todos
na “casa do pobo” da República co-
mo norte. Queremos crear un autén-
tico movimento cívico que defenda
as liberdades, faga coñecer en pro-

fundidade e espalle as certezas de-
mocráticas do pensamento republi-
cano, respectuoso coa diversidade
ideolóxica, atento aos rumbos da vi-
da colectiva no planeta, predisposto
á análise crítica, proclive ao diálogo
na discrepancia e sensíbel en rela-
ción cos dereitos das nacións que
configuran o Estado español.♦

SOCIEDADE GALEGA POLA
REPÚBLICA

(VIGO)

Aos cristiáns do PSOE

Nestes días lembreime moito de
vostedes, ao fío do programa do
PSOE. Vivimos nun mundo onde
o 83 % da poboación padece fa-
me planificada mentres os recur-
sos poderían alimentar o duplo
da poboación actual. Un país con
renda per capita próxima aos
20.000 euros, onde segue me-
drando a precariedade laboral e o
prezo da vivenda. Os inmigrantes
morren nas nosas costas, nos no-
sos campos, nos nosos prostíbu-
los, nos nosos barcos cando pro-
curan sobrevivir fuxindo dos
seus países saqueados por nós e
polos nosos amigos os países ri-
cos, os bancos e as multina-
cionais. Neste mesmo país, tras
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lo BNG na que se demandaba a constitución
dunha “mesa de traballo” que tería por obxec-
to fixar as directrices para as bases de adxudi-
cación das canles de televisión dixital.

Centrándonos no comportamento do em-
presariado do hipersector da comunicación,
os grandes grupos de ámbito estatal desem-
barcaron ou están desembarcando no merca-
do galego a través da adquisición e emisoras
de televisión preexistentes e, a nivel lingüísti-
co e de produción de contidos, están actuan-
do como un importante elemento desgalegui-
zador. Eis, televisións locais que emitían pro-
gramas propios, maiormente en galego, pasa-
ron a facelo en cadea, abandoaron a produ-
ción de seu e o uso da nosa lingua quedou re-
ducida a algún informativo local cando non
desapareceu totalmente da programación. No
tocante ás empresas de comunicación do pa-
ís, terán que decidir en que condicións se
apostan ou non por pertencer a un sistema de
comunicación propiamente galego.

Os concellos, mancomunidades, áreas me-
tropolitanas ou agrupacións de municipios te-
rán –dependendo do ámbito de demarcación
que defina o Plan Técnico Nacional en base a
poboación, orografía, etc– a oportunidade de
xestionaren en por si unha canle da inmediata
televisión dixital terrestre e, xa que logo, de im-
pulsar un medio de comunicación alternativo.

Atendendo ao estado actual dos medios pú-
blicos de comunicación local o punto de parti-
da para que se constitúan televisións locais de
titularidade pública non é alá moi alentadora.
Os boletíns municipais en papel despareceron
da circulación ou carecen da necesaria periodi-
cidade; as emisoras municipais de radio e tele-
visión están estancadas respectivamente, e de-
pendendo das fontes, nas 30/45 radios e nas 6/8
televisións; das 129/210 páxinas web dos con-
cellos só unha ínfima porcentaxe actualiza re-
gularmente as noticias ou conta cun xornal/bo-
letín dixital. Noutras palabras, a falta dunha po-
lítica lingüística e comunicacional no sentido
en que a entedemos traduciuse en que, a dife-
renza doutras comunidades con lingua propia,
o número de medios é moi reducido; a súa pro-
gramación e funcionamento, dispar e heteroxé-
neo (dende o medio baseado maiormente en
colaboracións ata o altamente profesionaliza-
do; o que reproduce mimeticamente a progra-
mación comercial ao que pretende cumprir esa
función de medio público); as fórmulas e coo-
peración para a produción de contidos precarias
e inestábeis (a asociación de medios non deu o

salto á constitución de consorcios
e axencias); os usos lingüísticos
contraditorios (emisión en galego
e publicidade en castelán; emi-
sión en galego e páxinas web en
galego e castelán, etc.) e, agás
honrosas excepcións como a que
conceptualmente se intenta nas
Pontes, cando conviven varios
medios, non funcionan as siner-
xias (a páxina web é estática e
non se actualiza, non ten relación
coa radio e a televisión local; non
hai páxina web e si radio; a páxi-
na web é da radio e non da admi-
nistración local….), non funciona
a interrelación e a transversalida-
de na política de comunicación.

Neste contexto é obvio que
non é doado inverter as tenden-
cias mais si é posible. Sabemos
que, de non mediar intervención
de ningún tipo, os grandes grupos
multimedia de comunicación pa-
sarán a controlar tamén a esfera
local, nomeadamente as televi-
sións, e a emitiren en castelán. A
posibilidade de contrarrestar está
servida e pasa por actuar en diferentes ámbi-
tos, especialmente naqueles en que o naciona-
lismo e as forzas progresistas comparten go-

berno dando resposta a interro-
gantes como: Que van facer os
concellos galegos? Poñerán en
marcha televisións de proximida-
de que cubran áreas metropolita-
nas ou renunciarán a facelo? Que
tipo de medio público queren: un
medio alternativo en todos os sen-
tidos, incluíndo un medio para a
participación social ou a reprodu-
ción mimética do medio comer-
cial? Xestionarán directamente as
televisións? Optarán por consti-
tuíren empresas mixtas ou “exter-
nalizarán” a produción de conti-
dos? Cal será a liña de programa-
ción destas televisións e os órga-
nos de control e participación so-
cial destas? En que lingua(s) van
emitir? Cal vai ser a relación entre
estas televisións e outros medios
públicos xa existentes? E cos pri-
vados?

Na medida en que empece-
mos a tentar dar resposa a estas
preguntas e a outras semellantes
estaremos falando de política de
lingüística e de comunicación,

dunha aposta que debemos considerar como
estratéxica. Estratéxica para a lingua, o país,
a democracia e a participación.♦
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anos”. Aymerich, do
BNG, presentou 676
iniciativas e interviu
en 601 ocasións.

A China creceu no
2003 un 9,1%. Unha
marca que non acada
ningún outro país e un
récord para a propia
China que xa viña
medrando a un ritmo
do 7% nos últimos 25
anos. Iso con
pneumonía atípica,
con imaxes da
epidemia por todo o
mundo, con ameazas
de contaminación se
mercabamos un
produto chino. Ao país
asiático pasoulle, xa
que logo, como aos
rapaces, que despois
de botar uns días na
cama, levántanse
medrados. 

O escritor e
amenizador de
televisión, Boris
Izaguirre, vén de
matizar a súa opinión
sobre o chavismo.
Despois de
caricaturizar setenta
veces o presidente
venezuelano en
Crónicas marcianas,
agora no último
dominical de El País
mostra a outra cara da
moeda. Que sucedeu?
Pois que subiu, por
primeira vez, a un
ranchito, equivalente á
favela brasileira, lugar
onde vive na indixencia
boa parte da
poboación do país.

Unha sentenza
obrigou a que a
edición do Boletín
Oficial fose de acceso
gratuíto a través da
internet. Acataron a
sentenza, pero non
puxeron buscador, de
modo que dá máis
traballo que acudir ao
BOE de papel. Iso si,
hai un buscador de
pago.♦

‘A falta dunha
política

lingüística e de
comunicación
traduciuse en

que, a diferenza
doutras

comunidades
con lingua
propia, o

número de
medios locais é
moi reducido”

Vén da páxina anterior

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

13 anos de goberno de Felipe
González quedou despezado o te-
cido asociativo e substituída a
militancia sociopolítica polo vo-
luntariado de ONGs, fortalecida
a precariedade do emprego, asen-
tada a especulación inmobiliaria
e magnificado o beneficio banca-
rio e o roubo a través da débeda
externa. Debería darlles vergoña
chamárense socialistas. Todo isto
seguiu a medrar na era do PP.

Hoxe, o seu partido presenta
ante este panorama un programa
centrado nos dereitos civís. No
nome da “saúde reprodutiva”
queren aumentar o aborto, equi-
parar as parellas homosexuais ás

familias, introducir a eutanasia,
pagar operacións de cambio de
sexo… O noso Papa chama a es-
ta mentalidade “cultura da mor-
te”. Hai quen opina que é ollarse
o embigo.

Cando a insolidariedade na-
cionalista avanza o PSOE res-
ponde co silencio. Silencio an-
te o nacionalismo, inimigo his-
tórico do internacionalismo so-
lidario. Silencio ante o xenoci-
dio da fame, primeiro problema
político do planeta, silencio an-
te os beneficios da banca (non
esquezamos que Emilio Botín,
presidente do Banco de Santan-
der Central Hispano é un dos

principais financiadores do
PSOE).

Envíolles as miñas condo-
lencias, pois como cristiáns ve-
ranse nunha difícil encrucilla-
da. Chamarse cristián e apoiar
ese programa clama ao ceo.
Chamarse socialista, pois o
mesmo. É hora de pensar en al-
go diferente.♦

PILAR GÓMEZ -ULLA
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Masificación
na prisión
de Pereiro de Aguiar
Comezarei dicindo que esta é, con
diferenza, a mellor prisión das tres
que coñecín e non teño referen-
cias doutra mellor para traballar.
Eu son funcionario de Interior e
gustaríame dicir en que me afecta
o acugulamento de internos. Non
vou opinar dos problemas que lles
poidan ocasionar aos servizos mé-
dicos, aos compañeiros e compa-
ñeiras de oficinas, comunicacións,
tratamento, etc., nin, evidente-
mente, falo en nome dos internos.

O primeiro problema que se
nos adoita presentar cando hai unha
alta no módulo é onde o poñemos.

Alexislación di que a persoa recluí-
da ten dereito a estar nunha cela in-
dividual, agás casos extraordina-
rios. E a realidade é que, agás casos
extraordinarios, a maioría comparte
cela... cos problemas de conviven-
cia e reximentais que pode ocasio-
nar e ocasiona. Os cambeos de cela
por motivos xustificados son un
traballo extra ao que nos vemos
obrigados se non queremos que au-
mente o malestar e a tensión. Por
outra banda, cando chove ou ven a
noite e se pechan os patios, a sala
de televisión e de estar están aba-
rrotadas. A limpeza das instalacións
reséntese e os internos que limpan
tamén protestan. A cantidade de
cartas, instancias, notificacións e
burocracia, en xeral, pode chegar a
ser considerábel. As colas para cha-
mar por teléfono, para comer, etc.,
tamén poden ocasionar certas com-
plicacións. A convivencia resénte-
se. O cadro de funcionarios é esca-
so e hai momentos en que un está
tan sobrecargado que non se pode
facer satisfactoriamente. Polo que o
lóxico e desexábel sería camiñar
cara ao obxectivo de cumprir a le-
galidade e non afastarnos cada vez
máis dela.♦

RAMÓN COIRA
(PEREIRO DEAGUIAR)

Fé de erros
Nos pés das imaxes adicadas ao
Val Miñor, publicadas no número
anterior, páxina 33, introducíron-
se algunhas grallas das que da-
mos conta:

1. No texto de presentación
di: ... xa foi no Val do Miño, can-
do é no Val Miñor.

2. No texto de Sunsa Rei di:
A mamá cantaba e cosía. Toda-
vía entre teas, agullas... Debería
dicir: A mamá cantaba e cosía.
Toda a vida entre teas, agullas.

3. No texto de Xulio Rios di:
Non hai festa sen foguetes. No
século VIII os alquimistas france-
ses... Debería dicir: Non hai fes-
ta sen foguetes. No século VIII
os alquimistas chineses...

4. No texto de Fran Alonso
onde di: En donas, e en Bornei-
ros... debería dicir: en Donas, e
en Borreiros...

Tamén debería dicir Reguera
onde di Regueira e Biqueira on-
de pon Viqueira.♦



Machín
sabía galego
Hai cen anos que naceu en Sa-
gua (Cuba) Antonio Machín,
intérprete dos coñecidos te-
mas Angelitos negros, Dos
gardenias ou Madrecitas.
Machín era fillo dun galego e
dunha cubana, descendente de
esclavos. Unha irmá do can-
tante, Gloria Esther Lugo Ma-
chín, lembra agora que “o pa-
pá opoñiase a que cantase. Por
iso o meteu a traballar na ade-
ga dun amigo español nun in-
xenio azucareiro de Sagua.
Pero alí non fixo máis que co-
mer e aprender a falar galego”
(El País, 17 de xaneiro).♦

A diferenza
entre Madrid e
Sada
X.M. Pereiro comenta en La
Opinión (19 de xaneiro) a mo-
ción de censura de Sada e com-
páraa co ocorrido na autono-
mía de Madrid. “Aquí protés-
tanse os golpes de concello.
Porque mentres Tamayo, des-
pois de facer o que fixo, estivo
parando de seten sete revolo-
teando por onde houbera un
micrófono, aquí a Santamaría
[tránsfuga socialista de Sada]
non se lle veu o bigote, e men-
tres en Madrid a xente rosmaba
polas esquinas e os únicos pro-
nunciamentos eran –ademais
dos políticos– os dos opinado-
res. E en Sada, supoño que ta-
mén se rosma, pero sobre todo,
até se protesta con humor”.♦

Críticas
ao best-séller
da temporada
O Código Da Vincié o best-sé-
ller da temporada. Nos EE UU
vendeu xa catro millóns de
exemplares. En España vende
catro mil ao día e só unha li-
braría viguesa esgotou o pasa-
do natal os seiscentos exem-
plares dos que dispuña. Conto-
do algunhas críticas foron moi
duras co libro. F. Casavellaes-
cribe no suplemento cultural
Babelia de El País(17 de xa-
neiro) que “o problema non é
que tenda ao grado cero da es-
critura. Nin que seña aburrido,
prolixo onde non debese, torpe
nas descripcións (...) Pódese
perdoar todo, o que non se po-
de perdoar é que esta novela se
promocione, e non só polos
canles publicitarios conven-
cionais, como un produto de
certo valor”. Pola súa parte,
Enric Juliana, sinala en La
Vanguardia (16 de xaneiro)
que esta obra é tamén “un
potente artefacto ideolóxico”.
O seu autor acaba “disparando
un torpedo de notábel potencia
contra o mermado prestixio da
Igrexa católica nos EE UU”. O
Opus Dei é un dos principais
obxectivos, ao aparecer carac-
terizado na novela como “unha
organización disposta a reco-
rrer ao crime con tal de preser-
var as súas actuais cotas de in-
fluencia”. Quen sae gañando,
despois destas críticas? Segun-
do, explica Juliana, o sionismo
israelí, polémicas argumentais
sobre Cristo e a Magdalena de
por medio, é a doctrina ideoló-
xica de George Bush.♦

As voces
críticasda
radio chegan
de África
A Abdel, marroquí que in-
tervén no programa da SER,
La Ventana, parécelle que
xa está ben de que os me-
dios de comunicación falen
de “incursións israelís” e de
“atentados terroristas pales-
tinos”. Abdel é a voz máis
crítica do programa, xunto
co congolés que acaba de
ser nomeado por Carod
Rovira, asesor da Generali-
tat. O marroquí ten aconse-
llado, no mesmo espazo ra-
diofónico, a lectura do libro
escrito polo xornalista
Gustavo Luca de Tena, ti-
tulado Fraga, retrato de un
fascista.♦

Golpe
a un pacto
PSdeG-BNG
Anxo Guerreiro comenta
en La Voz de Galicia(21 de
xaneiro) o anuncio de Za-
patero de gobernar só se o
PSOE resulta a forza máis
votada. “Mais quen real-
mente poden sentirse segu-
ros coa proposta de Zapate-
ro, sinala Guerreiro, son
Fraga e o PPdeG. Se o
PSOE é coherente co apro-
bado na súa Conferencia
Nacional hai que supoñer
que tamén na Galiza deixa-
rá gobernar ao PP aínda que
perda a maioría absoluta,
sempre e cando este partido
seña a lista máis votada
(...). En calquera caso, a de-
cisión de Zapatero quita
credibilidade ao PSdeG co-
mo alternativa de goberno e
dálle ás aos sectores socia-
listas galegos que, en con-
traste co proxecto defendi-
do por Touriño , proclaman
abertamente a súa preferen-
cia por un goberno do PP
en minoría á posibilidade
dunha alternativa comparti-
da co BNG”.♦
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Bárbaro!
BIEITO IGLESIAS

Amemoria é infiel. Comprobeino coa axuda de Xosé
Miranda, quen, en misiva enviada a este semanario, emen-
da un moterroneamente atribuído a Moustaki. Onde

puxen bonheur général, debín escribir bonheur permanent. Claro
que eu usaba esa peza do cantautor como lista sonora dos asaltos
amorosos, como recomendable substitutivo da música do metáli-
co, e, encanto se capa, non se asubía. A lembranza non me enga-
nou, contodo, no atinente ó cineasta Denys Arcand. Tíñalle lei
desde que, hai ben anos, fruín os agudos diálogos d´O declinio
do imperio americano, e renovei esta devoción agora
contemplando As invasiós bárbaras, secuela daquel filme memo-
rable. Presenta unhas personaxes que foron independentistas –do
Quebec–, marxistas-leninistas, existencialistas, estruturalistas e
mesmo cretinos; un caso de doenza terminal con eutanasia; as
virtudes da heroína en transes extremos; unha caricatura do esta-
do do benestar canadiano e da venalidade de toda civilización;
certa ocorrencia de atizar o magosto co teléfono móbil, no canto
de castañas, a xeito de rito funerario; a cata dos praceres do sexo,
do viño, dos libros e das trufas, simultánea ou sucesivamente,
conforme o pidan o corpo e as idades do home; a tese de que a
intelixencia é un don colectivo e intermitente (Calla na Atenas de
Pericles e na Florencia dos Médicis, por exemplo, pra ausentarse
durante centurias deste mundo penurioso. A escala galega,
digamos que compareceu en pequena dose, en placebo, na rúa da
Paz ourensá, correndo o primeiro tercio do século XX). Saín do
cinema confortado porque o protagonista, nado en 1950, morre
de morte morrida, con elegancia. Eu nacín en 1957 e aínda estou
ben, estou –en dialecto auriense– coa pixa na auga.♦

Un Espía no Reino de Galicia

O gran cociñeiro
MANUEL RIVAS

Fálase moito agora de contra programación. Xa se sabe que é unha
cousa da televisión, algo así como sacar un coello da chistera para
compensar unha novidade da competencia. Mais tamén se está a

empregar como táctica política, sobre todo en tempos electorais, e eu
diría que en todas as ordes da vida hai algo semellante á contra progra-
mación. Xa nas festas galegas había moita contra programación. Os de
Elviña levaron a Orquestra Mallo! Botaron máis fogo os de Eirís! E
así, veña a contra programar. Unha das cousas que mellor fai un galego
é contra programar a festa do veciño. E os tradicionais preitos por
dereitos de paso, non son xeitos populares de contra programación? No
fondo, cando alguén ía pola noite a cambiar o marco dunha leira, o que
estaba a pensar non era como amolar o veciño senón contra programar
o veciño. Pro para contra programación, o que se di contra programar,
non hai como a Televisión de Galicia. Contra quen programa a Televi-
sión de Galicia? Contra a competencia? Ca! 

A Televisión de Galicia é un caso extraordinario na historia
das tácticas e das estratexias no eido da comunicación. A Televi-
sión de Galicia contra programa a Televisión de Galicia. É un au-
téntico tour de forceo que mantén a TVG fronte a TVG. Cando
a Televisión de Galicia fai unha cousa ben, aló vén a TVG e, co-
mo din en Soneira, “métea fóra”

O caso é que estaba eu o pasado luns á espreita para ver a
transmisión do pleno municipal de Sada onde se ía a decidir a mo-
ción de censura. Era un caso que tiña garantida a audiencia. A
TVG apuntouse un tanto cando transmitiu en directo o pleno de
Vigo que significou a volta da dereita á alcaldía. Sada é un chanzo
especial na reconquista e cun gran significado simbólico. Unha vi-
toria “exemplar” do imperio do Feísmo. Unha argallada típica da
póla máis kitsch do Neo-caciquismo. Para a TVG, conectar con
Sada era como emitir unha estrea en exclusiva da última de
Coppola ou Scorsese. Só había que poñer a cámara. Unha bicoca!

Así que alí estaba eu, á espreita, como un papón diante da
televisión. Eran as doce. Anuncian conexión en directo. Ollo ao piollo.
Mais a conexión foi con Mabegondo. Non era o de Sada, aínda que o
asunto tamén tiña que ver coa política galega: unha exhibición de cans
pastores que lindaban ovellas silenciadas. Mabegondo está de Sada
como quen di a unha carreira de can e pensei entón que a unidade
móbil ía de camiño e só parara para emitir unha metáfora. E
agardarán o prime time, o clímax, ese orgasmo de votación con chou-
rizo? Pois non. Levei un bo chasco. A seguinte conexión foi coa coci-
ña da casa Carvalho. Non se trataba, non, dunha homenaxe ao Mano-
lo Vázquez Montalbán. Quen conducía a conexión era nada máis e
nada menos que Xacobe Pérez, o coñecido e excelente imitador cómi-
co do presidente Fraga. Foi unha alucinación. Foi como ver a Fraga
con mandilón. O Gran Timonel como Gran Chef. Outra metáfora.

E así é o xeito enxebre de contra programar. Se hai unha ma-
nifestación de media Galicia en Madrid, aló vai a TVG á feira do
Cocido de Lalín. Que hai unha protesta en Caldas, pois marchan-
do unha da Festa de Sopas de Burro Canso en Muíños. Que hai
unha chea de xente nunha denuncia ecoloxista, aló vai a unidade
móbil á Feira do Capón. Eu aínda non entendo como lle deron o
premio da Comunicación de Galicia a Alfredo Urdaci, que é un
politiqueiro, tendo na casa un Fraga cociñeiro.♦

KAP / La Vanguardia, 19 de xaneiro de 2004

`EU COMPROM TOME A FACER COMA AZNAR
E MANTER

ESPA A UNIDA!

UNIDA
SOBRE TODO
AOS EE UU.

Antonio Machín, arriba á esquerda, e os seus irmáns Dulce María, Eugenia Feli-
cia, Dulce Esther e Evelio. Sentados, os pais, Leoncia e o galego Xosé Lugo Padrón.



A. EIRÉ
Renovación podería ser a
verba que define as listas do
BNG ás Cortes españolas,
con máis do 75% dos candi-
datos novos. As outras carac-
terísticas son a paridade entre
homes e mulleres e o peso dos
representantes municipais.

O BNG decidiu “ir por todas” na
próximas eleccións xerais. As
listas aprobadas polo Consello
Nacional, sen ningún voto en
contra, serían a mostra desa dis-
posición nacionalista. Ao longo
da súa historia ningunha cita
electoral supuxera unha renova-
ción tan grande.

Unicamente pola Coruña re-
piten os dous cabeceiras de lista,
Francisco Rodríguez e Carlos
Aymerich. Os nacionalistas que-
ren garantir, deste xeito, a conti-
nuidade do traballo e a experien-
cia destes anos.

En Pontevedra, a marcha de
Guillerme Vázquez fixo que o
BNG apostase por dúas mulle-
res para encabezar a candidatu-
ra. Serán a concelleira viguesa
Olaia Fernández Davila e a súa
compañeira en Pontevedra Car-
me da Silva.

En Lugo o cabeza de lista se-
rá Antón Bao. O concelleiro de
Becerreá tivo o apoio unánime
na súa zona, algo que ocorría por
vez primeira na elección dun
candidato en Lugo Centro. Este
apoio levou ao Consello Na-
cional a rectificar os planos da
Executiva de situar a unha mu-
ller no primeiro posto pola pro-
vincia lucense.

Na cidade de Ourense sí
que encabezará a candidatura
unha muller. Trátase da, tamén,
concelleira da capital das Bur-
gas, Tereixa Paz.

A Coruña e Pontevedra

Elvira Cienfuegos, concelleira
compostelá, sitúase no terceiro
posto na lista ao Congreso pola
Coruña. A economista Xulía Gun-
tín ocupará o cuarto lugar. O quin-
to aínda non estaba totalmente de-
cidido ao peche desta edidicón.
Podería ocupalo o alcalde de Car-
ballo, Evencio Ferreiro. A sexta
praza ocuparaa a militante de Ga-
liza Nova Noela Otero. No sépti-
mo lugar situarase o alcalde de
Boiro, Xosé Deira. Tampouco es-
taba aínda decidido que o octavo
lugar o ocupase Mercedes Díaz. A
lista pecharaa Fernández Oca.

No Senado pola Coruña ta-
mén haberá caras novas. Serán a
actriz e voceira de Nunca Máis
Patricia Vázquez, o tamén mem-
bro desa plataforma cívica e pre-
sidente da Cofradía da Coruña,
Torcuato Teixeira e o ex alcalde
de Sada, Abel López.

O terceiro lugar da lista de
Pontevedra tamén será ocupado
por outro dos máis destacados
integrantes de Nunca Máis. Trá-
tase de Xosé Sánchez que fora
voceiro da plataforma en Vigo e

presidente da Federación de
Asociacións de Veciños.

Os seguintes postos aínda
non están totalmente decididos.
No cuarto lugar iría unha muller,
seguramente Iria Aboi. No quin-
to os nacionalistas sitúan outra
concelleira, a pontevedresa Nie-
ves Cuellar, que foi presidenta
da Asociación de Amas de Casa.
Para pechar a lista foi presentado
o nome do alcalde pontevedrés
Fernández Lores, pero podería
haber cambios de última hora.

A lista do Senado en Ponteve-
dra tamén podería sufrir cambios.
Santiago Domínguez Olveira e
Roberto Mera, concelleiros de Vi-
go e Ponteareas, déronse como se-
guros, pero Domínguez podería
caer da lista, pasando ao último
lugar do Congreso. Depende de se
o BNG logra a aceptación dunha
persoa cuxa letra sexa anterior á
de Dominguez: Os nacionalsitas
pensan que están en situación de
lograr un senador por Pontevedra
e Domínguez está chamado a ou-
tras funcións. Na anterior lexisla-
tura quedaron por 3.000 votos de
converter a Xavier Alonso en re-
presentante no Senado.

Lugo e Ourense

O segundo posto na lista luguesa
tamén o ocupará unha muller, a
concelleira monfortina Mª Xosé
Vega. Federico Gutiérrez situase
no terceiro lugar. Gutiérrez enca-
bezaba a candidatura municipal
de Riotorto que foi a que maior
porcentaxe de votos obtivo entre
todas as nacionalistas da provin-
cia. O cuarto posto é para Cristi-
na Ferreira, dirixente da CIG.

Os tres candidatos ao Sena-
do serán o alcalde de Monforte,
Severino Rodríguez, o inte-
grante de Nunca Máis, Barnar-
dino Pardo e a concelleira de
Burela Nieves Cando.

O segundo posto da lista de
Ourense ocuparao o ex alcalde de
Maceda Bieito Seara. No terceiro
lugar da lista o BNG sitúa ao diri-
xente do Sindicato Labrego Gale-
go, Xosé Puga e de cuarta á pro-
fesora universitaria Lola Rivo.

Para o Senado o BNG pos-
tula o alcalde de Vilar dos San-
tos, Rodríguez Jardón, ao técni-
co agroalimentario Xosé Carba-
llido e á concelleira da capital
Isabel Pérez.♦
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Latexos

Faise
camiño
ó andar
X.L. FRANCO GRANDE

Orecente libro de Fran-
cisco F. del Riego,
Camiño andado, é o

testemuño da súa experiencia
persoal ó servicio do país ó
longo de máis de setenta
anos. É, por iso mesmo,
documento de primeira mag-
nitude para chegar a un cabal
coñecemento do que foi a
historia de galeguismo en tan
dilatado período. Porque non
se trata dun testemuño
calquera, senón do dun dos
máis sobranceiros creadores
de conciencia galega.

Feitos nada afastados, non
sempre están ben fixados na
memoria e na conciencia da
xente. E, en moitas ocasións,
aínda están deturpados ou aga-
chados nos tópicos que adoito
se manexan sobre a evolución
do galeguismo no tempo. Re-
mito ó lector a capítulos como
“Entre claros e sombras” ou
“A mágoa dos desencontros”.
Por iso, ademais, é tan oportu-
na a aparición deste libro, no
que se nos fala dende o vivido
e dende o experimentado polo
autor. De aí a importancia do
seu testemuño.

Penso que van ser moi es-
clarecedores para a maioría os
capítulos consagrados á
clandestinidade, ás persoas que
empezaron este labor e ás que
logo se incorporaron de cheo a
el,  á recuperación do galeguis-
mo despois da guerra civil coa
fundación de “Galaxia”, ás
persoas que efectivamente a
crearon, orientaron e rexeron,
deslindando moi ben os
diferentes labores, o desenvol-
vemento da acción política no
franquismo e xa na
democracia, ata chegar ó día
de hoxe, con máis de noventa
anos andados. 

Seguro que moitos van ter,
pola lectura atenta deste libro,
unha imaxe ben distinta da
que se acostuma sobre moitos
feitos, persoas e situacións en
tan logo período. Por iso dicía
antes que o libro é documento
de primeira magnitude para
chegar a un cabal coñecemen-
to dun período tan importante
para a historia do noso
decorrer histórico. Non só é
un libro de grande utilidade,
imprescindible para a fixación
da nosa memoria histórica.

Xusto é que sinalemos ta-
mén que axuda moito á súa
lectura a prosa limpa, áxil,
sinxela e traballada do autor,
dono que é xa de vello dunha
das mellores prosas que se te-
ñan escrito entre nós. Engada-
mos tamén a eses méritos evi-
dentes de seu o non inferior
do uso que fai dun galego rico
e vivo a un tempo, exemplo
de dominio, respecto e amor á
lingua. Un libro, pois, de
exemplar mocidade. E que a
mocidade nosa debera ler, co-
ñecer e meditar.♦

Listas e programa aprobados sen votos en contra

O BNG renova case
o 75% dos candidatos a Cortes

Dúas semellan ser as caracterís-
ticas que os nacionalistas pro-
curaron nos seus candidatos: in-
trodución social e capacidade
de comunicación, tanto no pla-
no do trato persoal como á hora
de falar en público.

Segundo Anxo Quintana os
nacionalistas marcáronse co-
mo prioridade o conseguir que
nin PP nin PSOE consigan
maioría absoluta, o que permi-
tiría “operar nun novo contex-
to”. Un novo contexto no que,

pensan os nacionalistas, até
poderían decidir o Goberno do
Estado.

O BNG pretende reunir a
capacidade suficiente para inci-
dir en Madrid o suficiente como
para que “os intereses de Galiza
non podan ser burlados por nin-
gún pacto de Estado”, afirmou o
lider nacionalista. O BNG ten
medo a que se a súa representa-
ción non é suficiente se produza
un novo aldraxe (recordando a
fase constitucional, cando a Ga-

liza estivo a piques de serlle ou-
torgada unha autonomía de se-
gunda), perdendo, na práctica, a
súa posición de nacionalidade
histórica.

Por iso o Consello Nacional,
contrariamente a procesos ante-
riores, considerou que estas
eleccións estatais tiñan idéntica
importancia para os nacionalis-
tas que unhas autonómicas. Con
esta idea sobranceando apro-
baron o programa electoral cun-
ha única abstención.♦

Temor a un novo ‘aldraxe’



A. EIRÉ
¿Como hai que entender as de-
claracións de Fraga deixando a
porta aberta a posibilidade de
voltar a presentarse como
candidato nas eleccións do
2005? En clave interna para
parar as desputas sucesorias?
Como un engado para desviar a
atención dos temas principais?

“A miña función como Portavoz
do Goberno era torear aos perio-
distas. Tratabase de levar a inicia-
tiva política, que se falase do que
ao Goberno lle conviña. Se había
algún tema espiñento ou compro-
metido na rolda de prensa, logo do
Consello de Ministros, eu prepa-
raba unha boutadeou unha mala
constestación para que se falase
diso é non do tema importante”.
Así describía o primeiro Portavoz
do Goberno Aznar, Miguel Ángel
Rodríguez, a súa función nas xor-
nadas de Comunicación Institu-
cional da Xunta celebradas en Vi-
laba o pasado mes de novembro.

Obedece a esta estratexia a de-
claración de Fraga sobre o seu re-
cunque como candidato do PP á
Xunta? O actual presidente, que en
outubro afirmou que optar ao quin-
to mandato “sería contra natura”,
contesta agora que “sobre iso aínda
non dixen nada, agás que teño en
conta o paso das horas e dos anos”. 

Fraga non quixo precisar se
esa resposta era un sí ou un non
á posibilidade de voltar a presen-
tarse como candidato ás elec-
cións autonómicas do 2005. Pero
a maioría entendeunas, logo de
sucesivas declaracións nas que
negaba a posibilidade de recun-
que, como un novo dos seus tra-
sacordos nesta materia.

Non eran unhas declaracións
illadas. Había xa semanas que
nos mentideiros políticos e no

interior do PP se viña expeculan-
do con esta posibilidade, polo
que a declaración de Fraga to-
man maior importancia.

Algúns fragólogos, entre os
que se inclúen os seus colabora-
dores, afirman que a Fraga só o
retirará a natureza, manténdose no
cargo até que non poda máis, pois
non é capaz de vivir doutro xeito.

Hai tamén quen considera
que, deixando a porta aberta á po-
sibilidade dun novo mandato, Fra-
ga o que pretendía era pechar a
boca de algúns e frear a loita in-
terna pola súa sucesión. Os seus
contínuos chamamentos a aparcar
o debate non tiveron a eficacia de-
sexada, véndose na obriga de re-
coñecer por vez primeira que cer-
tas persoas se preocupan moito de
decruar o futuro de candidatos.

Cunha ou outra intención, o
que semella inegábel é que fun-
cionou a estratexia de Miguel

Angel Rodríguez: agora xa non
se fala doutros candidatos, senó
da posibilidade de que Fraga se
volte presentar ou non.

Ao tempo, tampouco non se
debate doutros múltiples proble-
mas, como o paro máis grande de
todo o Estado, os salarios e as pen-
sións máis cativas, a perda alar-
mante de emprego no sector textil,
todo segundo datos recentes, ou
sobre as conserveiras que levan as
fábricas para América, sobre, en
fin, a falta de converxencia econó-
mica con España e Europa, por ci-
tar só algúns temas que debían pre-
ocupar directamente aos cidadáns.

As declaracións de Fraga ta-
mén puxeron ao descuberto as
distintas estratexias existentes
dentro do PP. Os baróns provin-
ciais non queren cambios. Así,
tanto Cacharro Pardo como Xosé
Luis Baltar axiña abenzoaron as
posíbeis intencións de recunque

de Fraga. Malia a prohibición do
presidente de falar da custión su-
cesoria, ambos apoiaron a idea
de que Fraga volte ser o candida-
to. Seguramente temen que unha
nova xeira lle poña fin ao seu es-
tatus. Non teñen aínda preparado
ao xeito ao seu sucesor ou consi-
dérano mal colocado na carreira.

Tanto en Madrid, coma entre as
persoas máis próximas a Mariano
Raxoi na Galiza, disgustou a ame-
aza de Fraga con perpetuarse ao es-
tilo do ditador dominicano Bala-
guer. Algúns dos aspirantes a suce-
der a Fraga consideran que agora
están ben situados e canto máis se
alongue a carreira peor, porque po-
den acabar desfondándose.

Secadra, coma sempre, Fra-
ga está xogando con varias ba-
rallas e, sentíndose forte, só lle
fai caso á voz da natureza e non
ao calendario. Mentres tanto fai
a súa política.♦
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perde altura
X.M. SARILLE

García Márquez dixo
unha vez que para el
as prazas máis

fermosas do mundo eran a
do Obradoiro e a elíptica de
Siena. Como a beleza non é
un problema de cantidades,
de cal máis, ben se podería
engadir a esa lista sequer a
da Quintana. E a das
Pratarías, coa porta da Cate-
dral, fermosísima e irrepetí-
bel. Mais a das Pratarías é
unha praza incompleta. No
século pasado construiuse o
edificio do  Banco de Espa-
ña, discreto e insulso, que
nada ten a ver coas demais
arquitecturas que rodean os
cabalos da auga. Nen moles-
ta moito nen loce nada.

Continúa vivo un vello
debate entre os que
sacralizan as cidades monu-
mentais e as consideran into-
cábeis, e os que pensan que
se desde o século once até o
dezanove se ergueron obras
que hoxe son xoias, é lóxico
que os arquitectos
contemporáneos poidan edi-
ficar edificios actuais, susti-
tuíndo as más construcións e
respeitando a boa arte.

Claro que é arriscadísimo.
Imaxinen que ese criterio se
asenta e que un personaxe da
calidade moral e estética de
Moncho es mucho, sen ir
máis lonxe, goberna unha ci-
dade como Santiago, Évora
ou Granada. A desfeita
estaría servida. 

No vello predio do Ban-
co de España vaise abrir o
museu da cidade. Tiñan dú-
as alternativas. Unha era
convocar un concurso arqui-
tectónico para unha obra
completamente nova. Para
os  mellores arquitectos, es-
ta opción, a mellor, conver-
teríase nun verdadeiro desa-
fío, comparábel con moi
poucos no mundo. A outra
alternativa, a que ao parecer
triunfou, consiste en vaciar
o edificio e conservar a insí-
pida fachada. Unha pésima
solución, dirán moitos de
vostedes, porque unha audaz
arquitectura nese lugar com-
pletaría a praza e dotaría a
Compostela dun novo
símbolo. Non vai ocorrer,
escóllese a prudencia. E se-
guramente con razón. Din
que ademais de terse
perdida a tensión política
criativa no concello, a
influencia de Pérez Varela
no Consorcio podería levar
a que a casa a fixese calquer
mediocre cortesán de
Manuel Fraga. Ou Carmiña
Burana. Parece un exceso,
mais a cousa quedou niso e
os optimistas din que co
tempo, cando Compostela
recupere o ton, haberá
outras posibilidades.

A decadencia ao comezo
resulta impalpábel. Ao cabo
dos anos é cando se pensa
máis no que se puido facer
que nas lánguidas conquistas
de ir tirando.♦

O problema da vivenda na Coru-
ña adquire, nos últimos tempos,
niveis de extrema gravidade, so-
bre todo no que atinxe ao acceso
das novas familias que, polo xe-
ral, teñen mais baixos salarios,
cando non precarios, e meiran-
des cargas familiares. Situación
esta que sitúa a nosa cidade, xun-
to con Santiago, na máis cara de
Galicia e mesmamente arreguei-
xada dunha verdadeira política
local de vivenda que atenda, con
preferencia, ós aspectos mais ur-
xentes que se formulan no día a
día e, a medio e longo prazo, a
unha planificación sistemática
que sirva para a redución de pre-
zos e aumentar a escasa nómina
de oferta pública en venda e cre-
ar tamén a practicamente ine-
xistente bolsa de aluguer.

A noticia da expropiación
dos terreos da antiga fábrica de
tabacos foi presentada, hai días,
coma o “preámbulo” dun novo
xeito de política urbanística des-
tinada a paliar o devandito pro-
blema. Unha gran parcela na zo-
na central da cidade na que se ten
previsto a construción de 350 vi-
vendas de custo taxado máximo
de 120.000 euros e que inclúe,

na urbanización posterior da
área, un novo aparcamento sote-
rrado, espazo verde e unha zona
comercial e de servizos. Pero a
estrela do asunto é a da constru-
ción de vivendas de referencia
social, durante tantos anos pedi-
das pola oposición nacionalista e
tamén, durante tantos anos, ob-
viadas polas autoridades. Xa no
programa electoral do BNG no
ano 1999 dicíase: “previsión en

todos os planos, de reservas para
Vivenda de Protección Oficial
que serán, cando menos, o 40%
das que se executan” e para re-
calcar a política que se pretendía,
no apartado correspondente á
mocidade, estábase a propor o
seguinte, entre outras cousas: re-
serva de solo para a construción
de vivendas a prezo reducido,
mecanismos de acceso para os
mozos, estabelecemento de con-

venios con entidades financeiras
con aval público, etc. Pero isto
que poñemos coma exemplo,
veuse repetindo desde hai vinte
anos en todos os comicios, en to-
das as mocións e en todos os de-
bates presupostarios; e a respos-
ta sempre foi negativa, co pere-
grino argumento por parte da
Xunta de que non se lle facilita-
ban terreos. E, por outra banda,
desculpas non moi convincentes
tampouco por parte do Concello.
Pero a partir das eleccións deste
pasado maio, a diferenza de 146
votos entre a maioría absoluta e
a relativa, provocou unha repen-
tina conversión da sensible fibra
do social, e o famoso “preámbu-
lo” anunciado esperamos que
non sexa unha aparencia ilusoria
de mal gusto que este asunto do
teito é moi serio para tratalo coa
frivolidade que, ás veces, a polí-
tica entende dos problemas cru-
ciais dos cidadáns en sintonía de
votos soamente e non de necesi-
dades reais, que son as que inte-
resan a cotío á xente da rua, que
paga os trabucos, dito sexa de
paso, a cada vez mais gravosos a
pesar das explicacións de Rodri-
go Rato e compañía.♦

Política de estímulo
para o problema da

vivenda 
MANUEL LUGRÍS

A expropiación dos terreos da antiga fábrica
de tabacos van servir para planexar un novo
polígono de vivendas sociais que cubra a
gran demanda deste tipo de construcións.

A Coruña

Deixa a porta aberta a ser candidato nas autonómicas do 2005

Por Fraga non pasan os anos

Cacharro e Baltar apostaron xa pola continuidade de Fraga.                                                                             PACO VILABARROS



PERFECTO CONDE
Os veciños de Sada foron pro-
tagonistas da moción de cen-
sura no seu Concello. A volta
de Ramón Rodríguez á alcal-
día foi mal acollida por un mi-
lleiro de persoas que reclama-
ron que se esclarezan os moti-
vos do cambio de voto do so-
cialista Xosé Luís Santamaría. 

Os nove concelleiros do PP de
Sada que, segundo o propio
Manuel Fraga, antepuxeron “os
seus intereses e apetencias per-
soais ás normas da respetábel
conduta e os intereses xerais”
apoiaron a Ramón Rodríguez
Ares e Xosé Luís Santamaría
na sesión de censura que lle
arrebatou a alcaldía ao na-
cionalista Abel López Soto. Ás
dez e media da mañá do 19 de
xaneiro entraron na casa da
Cultura, onde tivo lugar o ple-
no, baixo protección policial e
agardaron nos cuartos de ves-
tiario até que comezou a sesión
pasadas as doce. Ben ao con-
trario, os restantes membros da
corporación entraron a pé pola
porta principal, coa cabeza ben
erguida e recibindo os aplausos
e os gritos de apoio das máis de
mil persoas que se congregaron
para asistir a un dos actos polí-
ticos máis surrealistas que se
viron nunca en Galiza.

Moito en xogo

Debe ser moito o que está en xo-
go para que un senador dun par-
tido democrático e un médico
militante socialista, entre outras
sete persoas, aguanten o que
aguantaron dos seus propios ve-
ciños cando lles berraron “atra-
cadores”, “mafiosos”, “corrup-
tos”, “peseteiros” e “desleais”,
“covardes”, “tránsfugas”, “ven-
didos” e “traidores”. O tránsfuga
do PSOE, Xosé Luís Santama-
ría, tamén procesado pola xusti-
za por suposto uso indebido de
receitas médicas do Servizo Ga-
lego de Saúde, tivo que escoitar
como lle dicían os seus veciños
que marchase de Sada. Por ser o
máis vello da corporación, to-
coulle presidir a sesión no medio
dun auténtico caos que non sou-
bo controlar e que deu lugar a un
acto verdadeiramente de esper-
pento político no que non se es-
coitaron nin as votacións nin os
censurados puideron exercer o
seu dereito a defenderse. Fóra do
edificio había máis de vinte gar-
das civís e outros membros das
forzas de seguridade que garda-
ron os censores, sacándoos do
lugar e introducíndoos nun auto-
bús que arrincou a toda velocida-
de escoltado por varios coches
da Garda Civil facendo soar as
súas alarmas.

Rematado o acto, o alcalde e os
concelleiros defenestrados recibiron
o apoio entusiasta da inmensa maio-

ría dos asistentes, que volveron mos-
trar pancartas nas que se podía ler
“Moncho e Santamaría, mafiosos
fóra de Sada”. Un veciño esforzába-
se en decir: “Moncho gobernará, pe-
ro Abel é o alcal-
de”. Abel López,
emocionado, non
era quen de atender
todos os periodistas
que reclamaban a
súa atención e que
lle preguntaban
quen era agora o al-
calde de Sada.
Apenas acertaba a
responderlles coa
seguinte frase: “Te-
ño que considerar-
me alcalde de Sada
para toda a vida,
despois do que aquí
se viviu estes días.
A lección de civis-
mo que deron os
sadenses pasará aos anais da historia
da democracia en Galiza, en España
e atreveríame a dicir que no mun-
do”.

O ‘sadismo’ de Moncho

Isaac Díaz Pardo conta que lle
ouviu dicir un día a Rafael
Dieste a seguinte frase: “Claro,

de Sada, sádi-
cos”. Parece un
pronunciamento
premon i to r io .
Quen lle ía dicir
ao escritor de
Rianxo que,
anos despois da
súa morte, un tal
Ramón Rodrí-
guez e a súa cor-
poración ían dar-
lle a razón?

R e a l m e n t e
onde radica o
“sadismo” dos
que agora gober-
nan Sada? Falta
aínda moito por
saber, pero é

evidente que tanto Rodríguez
Ares como Santamaría teñen
certas sombras no seu pasado.
O primeiro é un recoñecido se-

guidor de Francisco Franco. As
súas maneiras e comportamen-
tos extravagantes téñense de-
mostrado, por exemplo, cando
perdeu a elección de alcalde e
botou o bastón
de mando polo
chan para non
ter que entregar-
llo a Abel López.
Unha concelleira
que gobernaba
con el denun-
ciouno por acoso
sexual, ademais
de por outras
cousas. Di que é
moi amigo de
Fraga e forma
parte da funda-
ción que se ocu-
pa dos bens que
deixou o ditador, entre eles o
pazo de Meirás, unha propie-
dade que lle foi regalada a
Franco pouco despois da Gue-
rra do 36 mediante un predito-
rio popular e que os herdeiros
do ditador sempre se negaron a

devolvela ao patrimonio públi-
co. Precisamente nesta herda-
de pode estar unha das chaves
da moción de Ares. Alguén
pensou que o pazo de Meirás

pode ser lugar
idóneo para
convertelo en
sede dun novo
casino e o pazo,
xunto cos terre-
os adxacentes,
podería acabar
converténdose
nunha bonita
historia de espe-
culación inmo-
biliaria. Amén
doutras non me-
nos especulati-
vas que “Mon-
cho” xa ten pos-

to en marcha no porto de Sada
e con outros proxectos urba-
nísticos.

Por parte do médico que
transfugou do PSOE, Xosé
Luís Santamaría, tampouco
faltan elementos para un bo
guion de intriga. Alén de que
xa 32 persoas pediron o cam-
bio de médico de cabeceira lo-
go do seu cambio de ritmo,
ten outras débedas co suspen-
se. No PSOE ninguén quere
aclarar que alto cargo ocupou
este home na Extremadura de
Rodríguez Ibarra nin quen
apostou firmemente por el a
pesar de que na organización
socialista de Sada había moi-
tos que xa sabían o que ía dar
de si.♦

Nº 1.113 ● Do 22 ao 28 de xaneiro de 2004 ● Ano XXVII

O futuro do Pazo de Meirás podería ser unha das claves da moción

O franquista Ramón R. Ares recupera
a alcaldía de Sada

O xa ex alcalde Abel López Soto (BNG) recibe os aplausos dun grupo de veciños.                                                                                                                                 P.C.

Debe ser moito
o que está en xogo
para que
un senador e un
médico socialista
aguanten o que
aguantaron
dos seus
propios veciños.

O PPdeG decidiu, a través do
seu Comité de Dereitos e Ga-
rantías, instruír un expediente
sancionador contra os seus afi-
liados Ramón Rodríguez e de-
mais concelleiros electos nas
últimas eleccións municipais
ao considerar que a moción de
censura vai contra as ordes da

dirección do partido. Ademais,
os popularesesixen que reti-
ren a moción para non seren
expulsados. Polo momento,
todos estes militantes fican
cautelarmente fóra do partido
até que o instrutor do expe-
diente, Paulo Merino, emita un
informe sobre a situación.

Até aquí a versión oficial.
Outras fontes lembran, non
embargante, que o de novo al-
calde, Ramón R. Ares, reu-
níuse horas antes da moción
con parte da cúpula provincial
do partido, que mostrou a súa
“comprensión” pola actitude
do rexidor municipal.♦

Que fará o PP?

Ramón R. Ares
forma parte
da fundación que se
ocupa dos bens
que deixou
o ditador, entre eles
o Pazo de Meirás.



RUBÉN VALVERDE
“A sentencia do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia (TSXG) é
un clarísimo acto de prevarica-
ción”. Estas declaracións feitas
polo presidente da Deputación
Provincial de Lugo, Cacharro Par-
do, pódenlle carrexar graves con-
secuencias. O presidente do
TSXG, Xesús Souto, remitiu á fis-
calía da Audiencia Provincial un
oficio para que abra dilixencias
contra Cacharro. O senador por
Lugo limitouse a declarar condes-
cendente que “estarei á disposi-
ción do fiscal para o que haxa que
aclarar sobre esta cuestión”.

A polémica comezou o 26 de
decembro, cando tras coñecerse
un fallo do Tribunal Supremo que
ratificaba unha sentencia do
TSXG e condenaba a Deputación
de Lugo, Cacharro cargou dura-
mente contra este órgano. A sen-
tencia de 1996 do TSXG conde-
naba á Deputación a pagar 7,2 mi-

llóns de euros a Chantada como
indemnización polo canon eléctri-
co do período 1981 a 1985. O pre-
sidente provincial non ficara de
acordo coa sentencia do máximo
órgano galego e recorreu perante

o Supremo. O supremo confirmou
o fallo do TSXG. Tras coñecer a
decisión, Cacharro deu unha rolda
de prensa na que se negou a acep-
tar a decisión xudicial e ademais
acusou os xuíces de “prevaricar”,
afirmando que “ante estes indicios
(referíndose a actuación do
TSXG) poderíamos probar tamén,
en paralelo, a vía penal. E prefiro
deixalo aquí”. 

Tras ameazar con emprender
accións legais contra o TSXG,
Cacharro fixo un xuízo paralelo
sinalando “os erros que non quixo
ter en conta a xustiza”. Comezou
sinalando que “xa se investiu moi-
to máis que os 7,2 millóns en
Chantada, pero o Tribunal nunca
quixo establecer un período de
proba para contrastar este feito”.
En segundo lugar o presidente da
Deputación considera que a canti-
dade que dictaminaron os xuíces é
excesiva. “Os 7,2 millóns de eu-
ros supoñen aproximadamente o

50,1% do que a Deputación reci-
biu por todos os encoros. Ade-
mais, os concellos afectados foron
20 e a sentencia só considera afec-
tado un”, afirmou Cacharro.

Por último, o senador sinalou
que a sentencia contiña erros de
forma e acusou os xuíces de des-
coñecer a lexislación básica. “A
reclamación é do ano 1991. Fíxen-
se vostedes que cousa tan gracio-
sa. Todas as reclamacións econó-
micas teñen un período de prescri-
ción de cinco anos e transcorreran
dez. Ademais, en todo contencioso
hai que impugnar un acto, e no re-
curso do Concello de Chantada
non se identifica ningún acto”. Por
último, despois de sinalar que em-
prendería accións penais contra o
TSXG por “prevaricación”, indi-
cou que recorrerá a sentencia do
Supremo perante o Constitucional.
Sen embargo, o TC non pode revi-
sar a sentencia. O único que pode-
ría alterar o fallo do TC sería o

modo de execución e o prazo.
Contodo, mentres o máximo órga-
no xudicial decide o fallo, Cacha-
rro pode estar xa fóra dunha De-
putación con graves problemas de
liquidez. Deste modo pode inter-
pretarse que a decisión de recorrer
tan só trata de gañar tempo para
desembolsar uns cartos que nestes
intres poden estar xa adxudicados.

A decisión do TSXG de man-
dar estudar o caso para abrir dili-
xencias contra Cacharro Pardo
polas súas declaracións, podería
acabar coa inhabilitación deste
como cargo público. En caso de
que a Fiscalía termine procesan-
do ao presidente provincial, o ca-
so pasaría directamente ao Tribu-
nal Supremo. A razón é que Ca-
charro conta coa condición de
aforado posto que é membro titu-
lar da Deputación Permanente do
Senado. De non contar co foro, o
encargado de procesalo sería a
propia Audiencia Nacional♦
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Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

Veo nos ollos
LOIS DIÉGUEZ

Vostede pode poñer un aro no nariz ou un pendente na ore-
lla; unha pequena pérola na cella ou na fronte; panos e ves-
tiduras na parte do corpo que considere; crucifixos e meda-
llas ao pescozo, ou figas de superstición; até o uniforme ian-
que que, sen imaxinación, repeten lustro tras lustro os mo-
distos europeus: pantalón vaqueiro e camiseta de cores, un-
has veces longa e outras curta. Agora toca curta. E vai tan
lindo polos paseos destas nosas cidades tan modernas e tan
abertas elas, tan cosmopolitas. Mais se a cor da sua pele non
é branca e ten as suas orixes en Oriente, xa non pode poñer
veo na cabeza, e fica mal visto que leve túnicas ou turban-
tes. Estas nosas culturas tan democráticas senten-se feridas
ante as vestiduras diferentes doutras, ante usos e costumes
que non son os próprios. Franceses e alemáns comezaron a
guerra santa contra o veo islámico nas escolas, confundindo
pensamentos, ideas, crenzas, símbolos, gostos... con práti-
cas que non se exercen neses lugares. Difícil papeleta, por-
que tal como xurdiu e como se leva, e tal como está a apai-
xonar as diferentes conciéncias, non deixa de ser iso: outra
guerra santa; mais con selo de occidente.♦

Subliñado

O retrato de
Franco do PP
SUSO DE TORO

Desta vez vai ser certo que cando a historia se repite a si
propia faino como farsa: Aznar é un remedo do fran-
quismo dentro dos límites institucionais da constitución. 

Non puido ser Xefe de Estado, como o seu modelo,
aínda que se comportou como tal. É franquista até no seu
desprezo e antipatía pola monarquía, ao cabo os franquis-
tas sempre viron que a sucesión debía de darse dentro do
Réxime, e non dando paso a un Borbón. O estado dos na-
cionales, modelado por eles, debía seguir nas mans dos
militares sublevados ou nas do Opus. E por iso Aznar ra-
leou con Xoán Carlos por ver quen era a xefatura do esta-
do, ningún xefe de goberno anterior fora antes tan descor-
tés e mesmo lle dera trato tan humillante ao rei. 

Era franquista polo berce, unha das familias do Ré-
xime e do bairro de Salamanca madrileño, ese mundo
que era a canteira do estado, todos eses xefes provin-
ciais do Movimiento, gobernadores civís e ex goberna-

dores civís, viúvas de gobernadores civís, presidentes
de deputación... Ese mundiño que sostén as maiorías
absolutas do PP en Madrid e que lía o ABCe El Alcázar
e agora o ABC e La Razón. O mundo que expresan as
tertulias da Cope, Onda Ce-
ro, Radio Nacional... 

Foi franquista gobernando
autoritariamente e imitando
até a caricatura os modos do
seu admirado Caudillo. Aznar
demostrou que a tan cantada
“zorrería” galaica non era tal,
tamén os do bairro de Sala-
manca saben ser avesamente
taimados. A astucia e o embo-
zamento usados como se fosen virtudes están ao alcance
de calquera que pretenda ocultarlles as súas intencións aos
demais. Ese silencio astuto delata o gobernante autoritario
precisamente. O gobernante democrático non lles oculta as
súas intencións aos cidadáns, polo contrario explica o que
pretende e argumenta por que o quere facer. 

E foi franquista dun xeito literal, toda a súa cultura
política e a súa idea de que cousa é España está com-
prendida na Enciclopedia Álvarez, ou Miñón. Un día res-
cataba para nós o Imperio, Isabel a Católica, Felipe II, a
Inquisición e o Escorial e outro día aparecían as consig-
nas sobre Gibraltar, o odio ao mouro, o antieuropeísmo. 

E foi franquista na súa despreocupación social, a re-
tórica social da propaganda  do Ministerio de Asuntos
Sociais oculta todo o que hai agachado baixo a alfom-

bra: todo un país. Debaixo da alfombra da propaganda
gobernamental hai escondido un falso déficit cero, unha
cifra conseguida coa maquillaxe das contas do estado e,
sobre todo, unha realidade social oculta. 

Existe oculta unha realidade
de marxinación de xeracións en-
teiras de xente nova que non ten
o dereito a conseguir un traballo
estábel que lles permita facer
planos da vida a medio prazo.
Existen miles de anciáns e miles
de enfermos terminais dos que o
estado se desentende. Existen
miles de enfermos mentais que
descansan unicamente sobre as

súas familias. A verdadeira España de Aznar só sería vista se
todo o que teñen agochado saíse á rúa, se as familias españo-
las puxesen á vista todo ese peso que teñen gardado na casa:
se un día saísen á rúa todos os mozos e mozas que están en
tempo de traballar e non poden, todos os anciáns que precisan
axuda, os enfermos mentais... Toda esa realidade oculta. 

Vaise este remedo do Xeneralísimo da vida política, e
será lembrado como unha caricatura do seu modelo. E fi-
ca entre nós o seu partido, ese partido que volve ocupar a
alcaldía de Sada mediante a corrupción e a traizón. E non
vai pendurar no despacho da alcaldía de Sada o retrato de
Aznar, a caricatura, non. O candidato dese partido ha col-
gar alí o retrato do verdadeiro modelo orixinal, do funda-
dor, de Franco. A qué habemos andar con imitacións co-
ñecendo o orixinal. O retrato de Franco retorna a Sada.♦

O Tempo Aberto

‘A verdadeira España de Aznar
só sería vista se todo
o que teñen agochado

saíse á rúa”

XA TEMOS O GUINDASTRE,
A AREA, OS TIXOLOS,
O CEMENTO...

POIS NADA, MERCAMOS
TRÁNSFUGA E A CONSTRUIR.

O presidente provincial acusara a este órgano de prevaricar

O Superior emprende accións legais contra Cacharro

Cacharro Pardo.



Definiría a sociedade galega?
Todas as sociedades teñen al-

go de conservador e de mobiliza-
ción. A sociedade galega é unha
das máis mobilizadas do mundo,
tendo en conta a poboación que
temos. Non hai máis que ver as
protestas que houbo con motivo
da LOU, nas dúas Folgas Xerais,
no tema do Prestigee no da gue-
rra. Ademais cada vez pode dicir-
se que os galegos son máis acti-
vos. Antes as folgas tiñan un gran
seguimento pero saía pouca xente
á rúa, agora as concentracións son
moi numerosas. E tamén por pri-
meira vez, as grandes mobiliza-
cións non quedan exclusivamente
reducidas a Vigo. En Ourense e
Lugo as manifestacións foron moi
numerosas polo tema do Prestige,
o cal indica que ademais do tema
da costa había outro transfondo.

Por que se mobiliza máis a
xente agora?

Acumuláronse dous feitos. Por
un lado o sentimento de que o Go-
berno central insultou o país. Sería
o que eu denomino sentimento na-
cional, que nalgúns casos pode ser
primitivo ou pouco evidente. En
segundo lugar, cando se lle pre-
gunta á xente nas enquisas que é o
que lle preocupa sempre aparecen
nos tres primeiros lugares estes
tres feitos: o emprego, as condi-
cións laborais e a situación econó-
mica. Isto non o invento eu.

Sen embargo todo este sen-
timento do que fala non se tra-
duce logo en votos.

É razoábel porque nas urnas
ten que reflectirse que estás en
desacordo cunha opción, pero
que apoias unha alternativa. As
mobilizacións demostraron que a
xente estaba en desacordo co la-
bor do Goberno. Pero tamén hai
que preguntarse se a oposición
ofreceu unha alternativa que
convencese á maioría social.

E cal é a súa opinión?
Pois parece que non. A oposi-

ción non soubo estar á altura. Pen-
san que a xente debe comprendelos
a eles, pero en realidade son os par-
tidos os que teñen que comprender
á xente. Non entenden o que ocorre
nas entrañas da sociedade, no ven-
tre de París, que diría Zola. Se os
partidos non tratan os temas que lle
preocupan á xente, que son os que
mencionei anteriormente, e os di-
lúen noutros secundarios, entón
nunca captarán os votos. Por
exemplo, a construción dunha pra-
za é importante para mellorar a ca-
lidade de vida, pero é moi secun-
dario con respecto ao problema do
emprego. O Bloque non é capaz de
ligar o tema nacional co tema labo-
ral. O tema social e o nacional es-
tán interralacionados e semella que
o Bloque trátaos como algo inde-
pendente. Hai que ter claro que a
xente é o país e, como tal, incorpo-
ra a este proxecto os seus proble-
mas máis acuciantes.

Pero a xente que se mobilizou
non é toda a sociedade galega?

Non. Ás manifestacións acu-
diron principalmente xente do
nacionalismo. Tamén acudiron
uns pequenos sectores do PSOE
e xente independente, entre os
que había como anécdota algún
votante do PP. A manifestación
foi contra o PP e en parte contra
o PSOE, por non defender o pa-
ís. Pero o Bloque non soubo re-
coller toda esa contestación so-
cial, que é distinto a dicir que
non estiveron na manifestación.

Afirma que as manifesta-
cións acudiron fundamen-

talmente votantes do Bloque,
pero que o Bloque non soubo
recoller o malestar?

Así é. Quede claro que eu
penso que o BNG é a forza que
mellor pode defender os intereses
de Galiza e que eu o apoio. Pero
penso que o Bloque foi moderan-
do tanto a súa mensaxe, que non
soubo captar o que quería real-
mente a sociedade. A xente pedía
en cambio que houbese unha
mensaxe máis nidia, máis clara,
máis combativa e onde os seus
problemas estivesen en primeiro
plano. 

Ou sexa que hai un senti-
mento de esquerdas na socie-
dade que o Bloque non recolle?

O problema é que hai moitos
Bloques. Cando escoito a determi-
nadas persoas penso que o BNG es-
tase dereitizando. En cambio, se
nos fixamos na súa práctica no
Congreso ou en concellos como
Pontevedra, decatámonos de que
vai polo camiño correcto. En defi-
nitiva, o erro está en que o BNG
non ofrece un discurso claro e co-
herente. Por exemplo, até o ano
1997 a xente sabía que o BNG era
algo perfectamente definido: unha
organización nacionalista que loita-
ba pola soberanía e que tiña un pro-
xecto que ía máis aló do progresis-
mo, pois pretendía a redistribución
da riqueza. Isto é o que se pedía nas
grandes mobilizacións, pero hoxe
este discurso non o ten todo o mun-

do no BNG. A base social do na-
cionalismo saíu á rúa, pero a cúpu-
la da organización non alimentou
as expectativas co seu discurso. O
nacionalismo non soubo darlle di-
mensión social e política a todo o
que se pedía dende a rúa. Non en-
tendo como pretendían que todo iso
se traducise entón en votos.

En Madrid tamén houbo
grandes mobilizacións por mor
do decretazo e da guerra e ta-
mén gañou logo a dereita. Non
pode ser que a xente que se mo-
biliza non é abondo para cam-
biar o sentimento maioritario?

As mobilizacións non son
comparábeis. Aquí proporcional-
mente saíu máis xente á rúa e
houbo máis manifestacións pro-
longadas no tempo. Ningún ou-
tro lugar do Estado foi capaz de
trasladar xente a Madrid para
protestar por algo que nos afecta.

Aragón trasladou a centos
de miles de persoas polo Plano
Hidrolóxico.

Trasladou, pero é algo no que
se lle vai a vida. Pero eu fágoche
a pregunta ao revés. A xente que
vai a Madrid polo Prestige é
aquela que vive da costa?

Contestouse vostede antes
dicindo que eran fundamen-
talmente votantes do Bloque.

Aquí hai unha equivocación.
O Bloque pensa normalmente
que son deles só os seus militan-
tes. Pero o BNG ten 400.000 vo-

tos. Ou sexa que o nacionalismo
está composto polos 50.000 afi-
liados da CIG, os do SLG, o mo-
vemento estudantil e todos aque-
les que a título persoal teñen un-
ha idea de país. En Madrid non
había 400.000 persoas. E hai que
ter en conta que había moita xen-
te que non vota, que son os que
non soubo atraer o Bloque.

Todos os afiliados da CIG
votan polo Bloque?

Os votos do BNG saen maiori-
tariamente das organizacións so-
ciais e do mundo do traballo. Os
maiores de 65 anos votan maiorita-
riamente o PP, igual que os 40.000
empresarios que hai na Galiza.

Haberá tamén asalariados
que votan polo PP?

Nas fábricas non, aínda que po-
de existir algún caso anecdótico. O
que ocorre que hai asalariados de
comercio, funcionarios e sector pú-
blico. Está claro que os cargos ou
os médicos non votan polo Bloque,
pero os traballadores do núcleo du-
ro do mundo do traballo si. Se o
BNG pensa que os afiliados da
CIG non votan por eles e quen o fai
é CC OO, entón non lle paga a pe-
na ter sindicatos. A nós non nos
compensa entón ter ideoloxía.

Falou antes de que o BNG
está moderando o seu discurso.
Non pode ser que neste contex-
to global no que nos atopamos
sexa a mellor forma de poder
seguir medrando?

Dentro do nacionalismo hai un
dobre discurso. Un que está feito
para os iniciados, para os militantes,
que son vistos como os intelixentes.
Eses pensan que entenden de políti-
ca e son coherentes e fáiselle un dis-
curso en consecuencia. E despois
consideran que está o resto, que é
vista como unha masa que non en-
tende nada. Certos sectores do na-
cionalismo pensan que eses votan
polo Bloque porque lles arranxaron
un camiño, unha farola ou porque
lle van facer unha praciña máis. Se-
ría xente que se move por instintos
primarios. Isto conduce a que se ter-
mine non falando de nacionalismo,
de soberanía, da defensa da lingua,
etc. Penso que isto é moi erróneo
porque considero que todos os vo-
tantes do BNG entenden cal é o pro-
xecto e por iso o defenden. Por iso a
prédica política debe acompañar es-
te sentimento e non facer un dobre
discurso. Hai xente que ignora que a
conciencia social é produto da prác-
tica social e da prédica social. Quen
considere que por facer ben unhas
cantas cousas no concello a xente
vai ver a ese partido como unha al-
ternativa nacional, cando esa prácti-
ca non vai acompañada de prédica,
está moi confundido. 

As súas palabras van diri-
xidas contra a acción do Blo-
que en Vigo?

Eu teño criticado, dentro duns
límites, a práctica dalgúns diri-
xentes do BNG de Vigo. Por
exemplo, non entendo como per-
soas dunha organización republi-
cana van ás procesións. Tampou-
co comprendo como sendo na-
cionalistas aparecen cunha ban-
deira española para inaugurar un-
ha obra con Cascos, ou recibir ao
propio Cascos e permitirlle asinar
o libro de honra cando hai unhas
mobilizacións tremendas contra
el. É máis importante saír nunha
foto ou ser coherentes? Iso con-
firma a miña teoría de que hai di-
rixentes do Bloque que pensan
que hai dous tipos de votantes: os
militantes que entenden que se
sexa coherente co discurso e a
masa de votantes que non sería
capaz de entender certas posturas. 

Ao revés, o Bloque tamén po-
dería dicir que a CIG está sendo
máis dura cando o Bloque go-
berna que cando non o fai. Poño
os exemplos de Vigo, Poio...

Tamén a CIG podería dicir que
é incomprensíbel que determinados
alcaldes do BNG axuden a montar
as listas de CC OO. A CIG é unha
organización de base e o Bloque é
unha organización política. Dende
a dirección non lle podemos dicir
aos nosos afiliados que fagan algo
que vai contra os seus intereses. A
CIG organízase de abaixo a arriba e
o BNG ao revés. Se nos lles tivese-
mos dito en Vigo que desmobiliza-
sen a folga por cuestións ideolóxi-
cas, perderiamos coherencia. Nós
debémonos ás bases. En cambio, a
dirección do Bloque é quen ten que
marcar a liña política a seguir. Por
iso existe a necesidade de que a
prédica sexa coherente.

Predica a CIG co exemplo?
Evidentemente non. Temos

erros e non en todas partes a CIG
se comporta igual. Por exemplo,
penso que somos unha organiza-
ción burocratizada onde a un afi-
liado de base lle custa moito as-
cender. Fanse mal moitas cousas
que hai que corrixir. Por iso en
lugar de criticar e falar do Blo-
que prefiro utilizar o termo na-
cionalismo, que engloba a todos
os sectores, incluída a CIG.♦
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Manuel Mera
‘O nacionalismo non está a ter un discurso

coherente co que quere a sociedade’
RUBÉN VALVERDE

É o actual secretario confederal de Formación sindical e Migración da CIG e unha das vo-
ces internas máis críticas co que el define como “estratexia de moderación do nacionalis-
mo”. Para este histórico do sindicalismo “a sociedade galega pide cambios e esixe que
os partidos teñan un discurso coherente”. Na súa opinión a arma fundamental do Blo-
que para facer calar as súas ideas ten que ser a “prédica diaria, igual que fai a Igrexa”.

PACO VILABARROS
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Veñen de entregarse os premios
Cidade de Pontevedra con motivo
dos cales se lle rende tributo a un-
ha das personalidades máis entra-
ñábeis da cidade e con el, encar-
nado no seu quefacer incansable,
outra volta, homenaxéase a recu-
peración da memoria histórica.

Testemuña do xuízo a Ale-
xandre Bóveda, sufriu na súa fa-
milia a brutalidade da represión,
histórico militante, concelleiro e
parlamentario do socialismo
pontevedrés, Gonzalo Adrio non
deu as costas á lembranza a pe-
sar de que é sabido que a máxi-
ma do seu partido era a de “bo-
rrón e conta nova”

Recentemente vímolo no
Congreso “A Galiza de Bóveda”
trasladándonos a aqueles tempos
de chumbo. A súa dispoñibilida-
de permanente a colaborar con
todas as iniciativas de recupera-

ción da memoria histórica, levou
a Asociación Cultural “Maio
Longo” a propoñelo para este
galardón. Tamén Adrio repre-
senta a superación do sectarismo
para emprender empresas co-
múns desde postulados de es-
querda tal como reflecte o feito
de que desde un goberno do
BNG e unha asociación cultural

nacionalista se lle recoñeza des-
de sempre os seus valores positi-
vos por enriba das discrepancias
ideolóxicas e políticas, pois –co-
mo teñen declarado estas entida-
des– personalízanse nel os valo-
res democráticos e de solidarie-
dade, valores de xustiza e digni-
dade, que constitúen os alicerces
necesarios para unha sociedade

mellor. O seu  talante aberto e
dialogante é un referente para
unha sociedade que pretenda fo-
mentar a estima pola liberdade e
a honestidade.

Ao recoller o galardón que-
dou isto en evidencia cando no
seu discurso insistiu no aprecio
pola liberdade conquistada ao fa-
cer referencia a que “todo é me-

llorable, mesmo a propia Consti-
tución, pero sen apartarnos un
ápice de seguir gozando da liber-
dade, o máis prezado ben do ser
humano”.

É moi saudable escoitar nes-
tes tempos este tipo de declara-
cións nuns momentos nos que
precisamente é usada a “Carta
Magna” sacralizada para excluír
o pluralismo e coartar as liberda-
des, coa escusa da súa defensa.
Será porque Gonzalo Adrio re-
presenta o último supervivente
da idade de ouro dunha Ponteve-
dra na que a palabra brillaba nas
tertulias políticas e literarias co-
mo un destello que quedaría aso-
lagado en sangue ata un presente
que aínda non está a altura dese
pasado. Por iso, é ben merecida
esta homenaxe á memoria viva,
porque ás veces, mirar para atrás
axuda a construír o futuro.♦

Gonzalo Adrio, memoria viva
X.C. GARRIDO

Gonzalo Adrio é un representante do mellor da historia
viva da cidade. Testemuña da traxedia do 36, socialista
comprometido, a súa figura foi homenaxeada por todos.

Pontevedra

Falaba na entrega anterior da necesidade de
diálogo para superar esta situación, xa cró-
nica, na que unha porcentaxe elevada da
poboación (chegou nalgúns momentos ao
49% dos votantes) non se sente nin se sen-
tiu xamais (des que teñen memoria crítica)
representada no goberno deste pequeno pa-
ís sen estado. Pasaron do longo período de
ditadura do Xeneral Franco ao período da
traizón consumada (tiña que dicir transición
exemplar, estaba no guión, disimulen o lap-
so, pero o meu computador negouse a que
eu escribise semellante trola), e xa logo un
deserto democrático protagonizado en ex-
clusiva pola opción que agora goberna o
país con menos acerto que vontade. Esta si-
tuación é inxusta. Cronicamente inxusta.

Hai tempo lin en Sobre héroes y tumbas,
de Ernesto Sábato un parágrafo que gardei
asentado na gabeta da memoria para cando
fose necesario. Logo a memoria, esa inestá-
bel, esqueceuno e tiven que reencontralo hai
pouco nun caderno de notas. Agora, perdido
o pudor, atrévome a reproducilo como indi-
cador da situación de Galiza, o pequeno pa-
ís sen estado que, como a moitos, me aflixe
o ánimo. Di así: “Todos estaban recelosos
de todos, las gentes hablaban lenguajes di-
ferentes, los corazones no latían al mismo
tiempo (como sucede en ciertas guerras na-
cionales, en ciertas glorias colectivas): ha-
bía dos naciones en el mismo país, y esas
naciones eran mortalmente enemigas, se
observaban torvamente, estaban resentidas

entre sí.” Salvante as distancias, en Galiza
non hai guerra cando menos no sentido tra-
dicional do termo e nacionalistas e non na-
cionalistas, máis que ser mortalmente inimi-
gos, participamos dunha incomprensión in-
sidiosa, pertinaz mes-
mo e ollándonos de es-
guello non queremos
saber nada uns dos ou-
tros. Soa calamitoso e
excesivo no xuízo, sei-
no, pero teño unha per-
cepción (se cadra non
totalmente racional) de
que se poida tratar de
algo semellante. Dúas
nacións nun so país ou
en todo caso, dúas fac-
cións (ou fraccións) no
interior do mesmo país.  

O mesmo día (hai
días magníficos, acre-
diten) anotei nas marxes dun xornal madri-
leño a seguinte frase: “Galiza, o Tíbet espa-
ñol.” Terei que me explicar, supoño, pois a
comparación non é evidente e mesmo poida
que non sexa atinada. Foi unha intuición,
unha frase que me saíu de dentro, de alá do
fondo, que se nos revela de tanto en tanto
dun xeito automático, coma se no trasfondo
houbese algo (ou alguén) que nos dita certas
ideas. Non se asusten, nin Castelao foi o Da-
lai Lama nin Xosé Manuel Beiras é unha re-
encarnación tardía do Panchen Lama. Nin

tan sequera Manuel Fraga é un paredro de
Mao Zedong nin, por suposto, o conselleiro
de Cultura (non pronuncies o seu nome, non
lle deas nin tan sequera a satisfacción de ser
nomeado) é un dos líderes da “Revolución

Cultural”.
As similitudes

son se cadra máis su-
perficiais e menos
transcendentes (unha
especie de artefacto)
do que esperado polos
que manteñen o se-
gundo dogma, o da
“colonización”. Nin-
guén pretende negar
pasadas e graves hu-
millacións e salvaxes
chacinerías (foron as
revoltas irmandiñas
ou o episodio dos
mártires de Carral as

nosas noites de Saint-Barthèlemy particu-
lares?), masivas deportacións para coloni-
zar as Alpujarras e illamento secular, ne-
gación de axuda que nos empuxara á emi-
gración sangrante e instauración dunha
dualidade de valores onde os foráneos
(lingua, costumes, relixión, manifesta-
cións culturais,...) primaban sobre os au-
tóctonos. É innegábel, non pensan?

Trátase de non confundir a supremacía
do castelán no sistema galego coa inmigra-
ción forzada de chineses no territorio tibe-

tano. Non se pode confundir tampouco o
uso da forza militar para reprimir as mani-
festacións de cultura popular no Tíbet coa
favorización do castelán nas relacións eco-
nómicas (de poder) e nos medios de comu-
nicación. Non se debe pensar que os líde-
res das faccións máis extremistas son im-
pedidos de vivir no seu país, como si o é o
xefe máximo da oposición tibetana e con-
dutor espiritual, o Dalai Lama. Por iso, o
Tíbet é unha colonia no interior da China,
un país invadido e asoballado, unha cultu-
ra laminada e minorada. Por iso Galiza/Ga-
licia, realidade plural e bilingüe non é un-
ha colonia no interior de España. Se cadra
si somos unha comunidade mal artellada
no sistema político español e europeo, sen
a representación nin o dereito de expresión
necesarios á nosa especificidade. Con cer-
teza precisamos dun maior grao de autono-
mía e de que as decisións se tomen máis
perto dos cidadáns e menos na distancia do
Congreso dos Deputados. Todo iso é certo,
pero non somos o Tíbet español, non so-
mos un pobo perseguido e masacrado, abo-
cado ao exilio forzado ou reprimido pola
forza. Fómolo, pero non o somos.

Se aínda teñen folgos para unha ter-
ceira entrega, non se perdan “É posíbel
unha potencia sen poder?”, na que se in-
tentará rebater o terceiro dogma da serie :
“Galicia, potencia pesqueira.”♦

XAVIER QUEIPO é escritor e biólogo

GALIZA / GALICIA: UN PAÍS, DOUS SISTEMAS (II) 

Galiza, o Tíbet Español?
XAVIER QUEIPO

‘Nacionalistas e non
nacionalistas, máis que ser

inimigos, participamos
dunha incomprensión

insidiosa e, ollándonos de
esguello, non queremos

saber nada uns dos
outros”

marea branca marea negra
Os protagonistas da loita

contra a marea negra do Prestige

nun Caderno que recolle a crónica,

as reportaxes, as entrevistas e

as opinións máis senlleiras

publicadas nas páxinas de A Nosa

Terra ao longo de todo un ano.

PROXIMAMENTE Á VENDA
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Os xoguetes de Xaquín Lourenzo para
gozar das Letras 2004

Unha obra coeditada polo Museo do Pobo Galego e
Edicións A NOSA TERRA



Nova
manifestación
contra a suba
do catastro
na Estrada
O domingo dezaoito de xaneiro
tiña lugar unha nova manifesta-
ción contra a suba do cen por cen
no imposto de bens inmobles na
Estrada. Centos de veciños mar-
charon nunha manifestación en-
cabezada co lema de “Contribu-
ción, solución”. Aínda que o con-
cello abriu unha oficina de infor-
mación para facilitar as reclama-
cións de forma individual, os
convocantes do acto consideran
que a resposta sempre será nega-
tiva porque o alcalde xa avalou a
sobrevaloración do catastro.♦

Nº 1.113 ● Do 22 ao 28 de xaneiro de 2004 ● Ano XXVII Máis
hemerotecas
XESÚSVEIGA

Agosto de 2001. No
Parlamento galego
discute-se o novo

modelo de financiamento
autonómico proposto polo
governo de Aznar. A única
forza política que discrepa
sobre o seu contido –polo
insuficiente volume de
recursos que lle proporciona
á Facenda Galega e pola ca-
tiva autonomía fiscal que
contempla– é o BNG. Os
dirixentes do PSdeG
consideran “positivo” o no-
vo sistema e, a diferenza do
proclamado por Maragall
(“Este sistema non durará
nin cinco anos”), aceptan o
alcance temporal indefinido
fixado polo PP.

Xaneiro de 2004. Touriño
declara que sen autonomía
financeira non hai autonomía
política, reclama a
negociación dun novo mode-
lo e afirma a necesidade dun-
ha Axencia Tributaria para
Galiza.

O problema coas heme-
rotecas na vida política é
que case non se consultan e
teñen menos trascendencia
da que debían merecer nun-
ha democracia de calidade.
Cando desaparecen a
memoria e o rigor ocupan o
cenário as meias verdades e
a demagoxia. Sobre todo
cando se discute un tema
coma este que, ademais de
posuír unha evidente
complexidade política, ofre-
ce mais dificuldades de
comprensión social pola no-
tabel especialización técni-
ca do seu contido temático.

Até o ano 1993, PSOE e
PP viviron comodamente ins-
talados no centralismo fiscal.
O proceso de
autonomización neste eido só
comezou co remate das
maiorías absolutas nas
Cortes e o papel determinan-
te de CiU na política estatal.
Cando o PP obten a maioría
do ano 2000 pretende, preci-
samente, conxelar ese proce-
so para evitar a
reconsideración do modelo
territorial instaurado a partir
do desenvolvimento da
Constitución.

A cerimonia da
confusión está servida. Fra-
ga defende o mantemento
dun modelo de
financiamento que nunca re-
clamou e Touriño propón a
reforma do mesmo sistema
que apoiou hai dous anos.
Hai algo que comparten: a
falacia de que o estatus de
maior autonomía fiscal que
defende o BNG supón o
emprobecimento de Galiza.
Con este curioso siloxismo
debemos concluír que entre
1978 e 1993 –periodo de
máxima centralización
fiscal– o noso país estaba
no mellor dos mundos posí-
beis a pesar do que
indicaban os índices estatís-
ticos. Mais hemerotecas,
por favor.♦

Nos últimos días a noticia saltou
aos medios. A empresa Nature
Golf quere brindarlles aos ferro-
láns a posibilidade de practicar
este distinguido deporte, existin-
do incluso a opción de incluír a
cidade nos circuítos interna-
cionais. Así, a simple vista, po-
dería estar ben a cousa. Pero...

Os terreos elixidos para a
obra son os montes de San Xur-
xo, unha das poucas áreas costei-
ras que aínda non foron urbani-
zadas en Galicia. Esta zona, que
abrangue unhas 50 hectáreas, es-
tá conformada por parcelas parti-
culares –algunhas delas suxeitas
xa a contratos de opción de com-
pra– e montes de mancomún.

Se os donos destes últimos
lle cederse o seu uso ao Conce-
llo, o proxecto podería contar co

respaldo da institución munici-
pal. Iso segundo informou o pri-
meiro tenente de alcalde. Polo
que semella a construción deste
campo de golf de 18 furados é
toda unha prioridade nun muni-

cipio con demasiadas carencias.
As entidades ecoloxistas Ade-

ga e Sociedade Galega de Histo-
ria Natural afirmaron xa que o
proxecto suporá a destrución do
hábitat na zona, así como un des-

medido consumo de auga, o em-
prego de herbicidas e pesticidas e
a introdución de especies vexetais
exóticas e transxénicas, entre ou-
tras consecuencias. Ademais
apuntan que o campo de golf de
Narón –que está a ser construído
na actualidade– cubrirá a deman-
da de instalacións para a práctica
deste deporte en Ferrolterra. Tan-
ta xente hai que o practique?, vos-
tede?, o seu veciño?

Ao mellor trátase dun simple
problema de ciúmes. Narón me-
dra, Ferrol vai a menos. Narón
ten cada vez máis cousas e Fe-
rrol perde o ritmo. Se cadra, a
opción non é a da mímese, senón
a da simbiose. Trátase simple-
mente de mirar o que precisa a
comarca porque, a fin de contas,
Narón está a un tiro de pedra.♦

Contra Narón?
MARTINA F. BAÑOBRE

Fai falta un novo campo de golf na cidade
aínda funcionando a todo ritmo o existente
en Narón? O Concello insiste na competen-
cia coa vila veciña mentres outras voces pi-
den simbiose para desenvolver a comarca.

Ferrol

A
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A.N.T.
O pasado sábado fallouse o
premio de traducción Plácido
Castro na súa terceira convo-
catoria. O xurado outorgou
unanimemente o galardón a
Emma Lázare, pola tradu-
ción de Eugenie Grandetde
Honoré de Balzac. A premia-
da destaca as dificultades co-
as que se atopa a tradución
en galego ao tempo que a con-
sidera un medio axeitado pa-
ra a normalización do idioma.

O xurado composto por Xosé
María Gómez Clemente, Xulián
Maure, Antón Santamarina, Ana
Luna e Xesús Pablo Moreiras
decidiu unanimemente o pasado
sábado outorgarlle o premio Plá-
cido Castro 2004 a Emma Láza-
re pola traducción de Eugenie
Grandet de Honoré de Balzac.
Os compoñentes do xurado ex-
presaron a súa satisfacción “pola
calidade literaria de todas as tra-
ducións concorrentes, e tomaron
en consideración a envergadura
do proxecto de tradución, ade-
mais da calidade literaria e a súa
importancia”. Os outros finalis-
tas desta edición do premio fo-
ron Xavier Rodríguez Baixeras,
pola tradución das dúas primei-
ras xornadas de O Decamerón,
de Bocaccio, e Sandra Sanmi-
guel Sousa polo traballo de A
besta na xunglade Henry James.

O obxectivo deste premio é
destacar a calidade das tradu-
cións dos clásicos da literatura
universal que a Biblioteca Vir-
tual (BIVIR) publica periodica-
mente na súa páxina web
(www.bivir.com), unha iniciati-
va que, segundo os seus crea-
dores, pretende a un tempo cola-
borar no proceso de normaliza-
ción da lingua do país e contri-
buír e enriquecer o universo lite-
rario galego mediante a transla-
ción dos autores consagrados
que escribiron noutras linguas.
Actualmente a páxina conta con
máis de oitenta títulos traducidos
de diferentes linguas, entre eles
parte de A busca do tempo perdi-
do de Marcel Proust, Don Xoán
ou o festín de pedrade Molière
ou Fausto de Goethe e recibe
diariamente máis de duascentas
visitas.

Dificultades
para a versión galega

Un coñecemento profundo das
dúas linguas, da obra e do autor
e un forte sentido literario non
semellan ser suficientes á hora
de publicar as versións dos clá-
sicos universais. Para Emma
Lázare, a galardoada nesta edi-
ción do premio, un dos princi-

pais problemas que lle afectan
aos tradutores sería “atopar un
editor”. “Actualmente as edito-
riais non apostan polas versións
en galego porque existe un mer-
cado estábel en castelán”, expli-
ca Emma Lázare. “A xente está
máis habituada a ler en castelán

pero, se non hai un labor de tra-
dución non se acadará a madu-
rez do idioma”, engade. Ade-
mais destaca a necesidade de fo-
mentar o uso deste tipo de obras
nos centros de ensino e subliña
a iniciativa que se está a desen-
volver na internet por parte da

Asociación de Tradutores Gale-
gos para espallar este tipo de
obras.

O premio será entregado o 23
de xaneiro no concello de Corcu-
bión, no marco das conmemora-
cións do aniversario de Plácido
Castro. Os actos completaranse

coa presentación e proxección
do traballo audiovisual realizado
sobre Plácido Castro e coa cele-
bración da V Conferencia Anual
Plácido Castro, baixo o título
“Plácido Castro no teatro gale-
go” que correrá a cargo de Ma-
nuel F. Vieites.♦
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Enma Lázare gaña o III Premio de Tradución Plácido Castro

‘Sen tradución non se acadará a madurez do idioma’

A.N.T.
Pouco antes da moción de cen-
sura, o ex-alcalde Abel López
Soto asinou un acordo co Con-
cello de Sada para a normaliza-
ción lingüística do Concello. O

convenio forma parte da campa-
ña que a mesa está a desenvol-
ver por diferentes municipios
do país coa fin de galeguizar a
vida pública e oficial. 

As conversas para asinar o

acordo de colaboración entre A
Mesa e o concello de Sada co-
mezaron hai catro meses. “O
traballo de galeguización de
Sada é enorme, posto que na
actualidade non hai nada en ga-

lego. As actividades deporti-
vas, os temas concernentes á
mocidade, o comercio ou as rú-
as son algúns dos exemplos.
Coa moción de censura teme-
mos que o acordo se suspen-

da”, comenta o responsábel do
convenio, Xosé Manuel Sarille.
Outros Concellos galegos que
tamén asinaron o acordo foron
os de Vilar de Santos, Allariz,
O Porriño e Poio.♦

A Mesa asina un acordo co concello de Sada para a normalización lingüística

A situación que atravesa a tra-
dución no país presentase, can-
do menos, como preocupante.
Dende o 1993, ano no que se
traduciron cerca de cincuenta tí-
tulos, o número de traballos re-
alizados neste sentido des-
cendeu de xeito considerábel,
até colocarse no 2001 nun total
de sesenta e oito, o que supón
un 5,8% dos títulos editados ese
ano en galego. En Galiza menos
do 10% do publicado corres-
ponde a tradución de obras ao
galego, mentres que a porcenta-
xe habitual nun país estandari-
zado alcanza ate un 25% do to-
tal. As editoriais non apostan
pola traducción ao galego e ac-

tualmente existen poucas inicia-
tivas privadas e públicas que
apoien este labor.

Dentro do eido privado, o
proxecto máis destacado está a
ser realizado pola Asociación de
Tradutores Galegos, a través da
internet. Trátase dunha bibliote-
ca virtual na que aparecen col-
gadas as traducións de obras
clásicas, unha sorte de platafor-
ma para a difusión, que se po-
den baixar de xeito gratuíto. 

Como comenta Xulián
Maure, director do proxecto” a
biblioteca vai crecendo pouco
a pouco. Dentro dos plans in-
mediatos de Bivir estase a ba-
rallar a posibilidade de incluír

traducións de libros de divul-
gación científica na páxina,
porque “aquí faise ciencia, pe-
ro a divulgación é en caste-
lán”. Sen embargo, este tipo de
traballos presentan o problema
dos custos, porque por ser
obras recentes cómpre pagar
os gastos de traducción e os
dereitos de autor.

Xulián Maure contempla
ademais a importancia das ver-
sións en galego de cara ao en-
sino. Dende hai seis anos a re-
forma educativa inclúe no ba-
charelato como materia optati-
va a Literatura Universal, sen
embargo, son poucas as tradu-
cións existentes. “Os rapaces

están condenados a ler en cas-
telán e non na súa lingua, por
iso, este tamén foi un criterio á
hora de planificar as versións
da biblioteca virtual, dándolle
preferencia a aqueles títulos de
obrigada lectura nos centros”,
comenta.

Para o director “non pode
quedar en mans do mercado o
monopolio da cultura. Ten que
haber un servicio público ca-
paz de levar a cabo este labor
de tradución das obras univer-
sais e de divulgación científi-
ca, cun compromiso forte das
institucións públicas, para su-
plir o que o mercado non é ca-
paz de xerar”.♦

Literatura universal en galego para o ensino

Honoré de Balzac e Marcel Proust.



A reclamación é previa á vía xudi-
cial e presentouse o 20 de xaneiro
através do rexistro da Consellería
de Educación. Na mesma esíxen-

se medidas para que se respecte a
legalidade vixente e así non haxa
que formular novamente a de-
manda contra todos os centros que

incumpren o decreto 247/95.
No caso de que non se produ-

zan cambios, A Mesa advertiu que
procederá xudicialmente contra a
inspección educativa da Xunta de
Galiza e contra sesenta centros.

Por outra banda, ademais
desta demanda, A Mesa asegu-
rou que ten constancia de varios
centros de ensino público e pri-

vado que teñen en castellano li-
bros que deberían estar en gale-
go, a pesar de que o decreto do
galego no ensino xa leva vixen-
te oito anos.

O presidente da Mesa, Carlos
Callón, deulle un prazo de dous
meses á Consellería de Educa-
ción para tomar medidas efecti-
vas antes de recorrer á vía xudi-

cial e aclarou que “tecnicamente
esta vía é previa á xudicial”.

A demanda da Mesa presenta-
da ante a Consellería inclúe unha
lista na que figuran sete inspecto-
res da provincia de Pontevedra,
outros sete da Coruña, catro de
Ourense e dous de Lugo.♦
www.amesanl.org/noticias/2004/

20040114.htm
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Estase a dicir sempre, constantemente o re-
petimos, e non só cando cantamos o noso
himno nacional: “os tempos son chega-
dos”, neste caso tamén para a tomada de
decisións individuais e colectivas canto á
“questione della lingua” na Galiza, tanto
no referente á planificación do corpus co-
mo do estatus, ou se quixermos, no que
afecta a normativización e a normaliza-
ción. Talvez xa non fique moita máis mar-
xe para as medias tintas ou para a ambigüi-
dade calculada. É hora de as persoas impli-
cadas –a maioría, por desgraza, vive á mar-
xe do tema– se definiren e de as institu-
cións se decantaren. A situación por que
pasa o galego xa non dá para moito máis.

Levábase moito tempo demandando
un consenso arredor da norma e criticába-
se a incapacidade duns e doutros, dos dis-
crepantes sobre todo, para conseguiren
forzar ou concitar o acordo. Moitas desas
críticas proviñan de sectores pouco pro-
clives aos avanzos sociais do idioma, que
utilizaban as disputas normativas como
desculpa para a inacción. Ben, pois agora
que o acordo se produciu, algúns dos que
o exixían como condición indispensábel
para se sumaren á causa nin tan sequera se
queren dar por enteirados da súa existen-
cia, e quen debía ter a máxima urxencia
por o publicitar, aplicar e facer cumprir
declárase á marxe do tema. Semella que a
existencia mesma do acordo os incomo-
dase ao ficaren sen a fácil desculpa que
precisaban para tan morna actitude peran-
te a lingua. Mais agora chegou o momen-
to da verdade para todos e cómpre tomar
posicións claras: ou a favor ou en contra,
ou para diante ou para atrás. Onde se viu
que a iniciativa privada teña de substituír
a obriga institucional de dar a coñecer o
que é disposición legal común? Como se
pode tolerar a competencia entre institu-
cións por manteren oculta unha norma
que tamén a elas obriga? Están a favor ou
en contra do seu cumprimento?

Mais tamén individualmente é necesa-
rio definírmonos: queremos ou non un ga-
lego cunha norma estábel maioritariamen-
te aceptada, un galego máis acorde coa
súa historia e menos dependente do caste-
lán? Ou preferimos un galego cunha nor-
ma que nos divida e que non garanta a de-
bida autonomía a respecto da lingua ofi-
cial do estado? Queremos un galego so-
cialmente prestixiado ou preferimos un
galego caótico na escrita e minusvalora-
do? Se optarmos pola estabilidade da nor-
ma, será necesario facermos o esforzo de
a coñecer e a practicar con coherencia.
Pode ser tamén que haxa quen non consi-
derar válida a nova norma por pensar que
esta debe ser a do portugués, adaptada ou
non ás peculiaridades do galego. É outra

opción que entra dentro do ámbito de de-
cisión particular e que, en calquera caso,
cómpre respectarmos. Posibelmente al-
gunhas persoas, ou talvez moitas, quererí-
an unha norma oficial estábel máis próxi-
ma do portugués, máis reintegracionista,
aínda que están dispostos a acataren esta
por pragmatismo e por non danaren o
prestixio do idioma. Ora, por veces eses
desexos teóricos de maior aprofundamen-
to nas mudanzas da
norma non se corres-
ponden coa práctica
idiomática seguida
por tales persoas, pois
non tiran delas, posi-
belmente por rotina
ou comodidade, todas
as posibilidades que
conteñen. Para que
máis transformacións
na norma, cabería
pensarmos, se non se
aproveitan as xa exis-
tentes?

Por unha parte,
cómpre afirmarmos
que calquera avanzo na
procura dun galego máis auténtico e mellor
inserido no sistema a que pertence é incom-
patíbel coa utilización de castelanismos de
calquera tipo e coa renuncia a trazos tan ca-
racterísticos do galego como son o infinitivo
flexionado ou o futuro de subxuntivo, por
exemplo. Tampouco resulta coherente a exi-
xencia de maiores mudanzas coa renuncia ao
uso de, por exemplo, as formas mao/máco-
mo adxectivos (en substitución de malo/ma-
la), estábel/estábeise o verbo estabelecer
(tamén estabelecemento), así como as de-
mais palabras con sufixo -bel/-beis(no lugar
de -ble/-bles), alén do uso de partículas co-
mo até, porénou após; todas estas formas
son plenamente normativas, ao mesmo nivel
que os seus pares alternativos. Xa non só re-
sulta incoherente, senón que é mesmo con-
trario á norma, o continuarmos a facer uso de
*sen embargo, *anque, *alomenos, *enton-
ces ou *en cambio, formas definitivamente
eliminadas. Tamén alemán, catalán, afgán
ou capitánteñen como únicas formas de fe-
minino alemá, catalá, afgáe capitá, igual
que acontece con anfitrión/anfitrioa, bre-
tón/bretoa, león/leoa, patrón/patroa, sa-
xón/saxoaou teutón/teutoa. 

Por outra parte, convén insistirmos en
que as escollas lexicais non están suxeitas ás
normas aprobadas, que sinalan o portugués
como modelo a seguir na incorporación de
novas palabras, independentemente do crite-
rio de autoridade que se vaia fixando a través
dos dicionarios académicos. Alén dos casos
de castelanismos que se deben rexeitar
(achegar ou achega e non *aportar ou

*aportación, suxestiónse non *suxerencias,
por exemplo), nada impide introducirmos
termos como ementa (xunto a menú), carim-
bo (en vez de cuño), xuri (ou tribunal), ferias
(por vacacións), comboio(ao lado de tren),
carro (como sinónimo de coche), romance
(por novela), suceso (co signficado de éxito),
vareador (convivindo con concelleiro), ou
ar condicionado, camiños de ferro, cadro
preto (tamén lousa, tan galega, como se di

no Brasil, por encera-
do) etc. A populariza-
ción ou non destas e
doutras formas vai de-
pender do uso que de-
las fixeren os autores
ou autoras, entendendo
estes nun sentido moi
amplo, o profesorado e
os medios de comuni-
cación; non sería nada
moi diferente do que
aconteceu con orza-
mento (por presuposto)
ou xuro (por interese).
Se por veces resulta le-
xítimo acudirmos a un
barbarismo, máis o será

tomarmos un empréstimo dentro do noso
propio sistema lingüístico, nomeadamente
se con el conseguirmos diminuír a depen-
dencia léxica do castelán. Tamén non só non
se impide, senón que aparecen expresamen-
te citadas nos exemplos das novas normas,
as denominacións relixiosas dos días da se-
mana: segunda feira, terza feira, cuarta (ou
corta) feira, quinta feirae sexta feira. Non se
trata de que o galego renuncie a unha soa pa-
labra patrimonial de seu, senón de que en
ocasións optemos por coincidir co español
ou co portugués en formas sen tradición do-
cumentada na Galiza.

É, pois, o momento de nos definirmos a
favor ou en contra dunha norma común uni-
ficada de consenso que consiga estabilizar e
prestixiar a lingua escrita, mais tamén a fa-
vor ou en contra, na nosa práctica lingüísti-
ca, dun galego máis auténtico. Dito con ou-
tras palabras, cómpre optarmos por un gale-
go “reintegrado” en si propio ou por un ga-
lego “castrapizado” que se vaia disolvendo
paseniñamente no español, como unha va-
riante dialectal máis; se a opción escollida
for a primeira, aínda teremos de decidir se o
facemos a través da actual norma oficial,
aproveitando todas as posibilidades que nos
ofrece, ou se procuramos outras vías máis
directas, aínda que talvez menos eficaces.
Persoalmente coido que a utilización dunha
norma oficial estábel e consensuada como a
actual, con todas as súas limitacións, alén de
ser unha necesidade, é a mellor opción para
unha lingua como a galega que ten de ser
utilizada na administración e no ensino. Po-

rén, non é este o único reto que ten hoxe o
galego, infelizmente. Nin tan sequera o máis
relevante. 

■ NORMALIZACIÓN PENDENTE

Por moi importante que sexa a normativi-
zación, máis o é a normalización; e o pro-
ceso de normalización da lingua galega
non discorre, evidentemente, por bo cami-
ño. Non son necesarios moitos argumen-
tos para o demostrarmos, pois a realidade
é de por si ben elocuente. Será suficiente
con citarmos tres casos de actualidade. Un
resulta tráxico: unha persoa que vai ser
operada ten de pór en perigo a propia saú-
de para poder exercer os seus dereitos lin-
güísticos, pois o hospital compostelán, pú-
blico, en que vai ter lugar a operación non
dispón de formularios en lingua galega pa-
ra asinar a autorización e a reclamación
pertinente suporía un atraso na interven-
ción. Outro, dramático: unha avogada que
presenta no xulgado de Muros un escrito
en galego é requerida pola xuíza para que
corrixa ese “erro emendábel”. E o terceiro,
traxicómico: unha parella que quere cele-
brar o seu casamento civil en galego debe
facelo, en Santiago de Compostela, me-
diante a contratación dun intérprete, pois
seica o xuíz non entende o galego, e unha
demora de meses. Fixémonos que estes
feitos acontecen no ano 2003 en Santiago
e en Muros, non en Madrid ou Roma, nin
no ano 1974, cando existía unha ditadura e
non había Constitución, nin Estatuto, nin
Lei de Normalización Lingüística. Seme-
lla que algo avanzamos: agora poderemos
usar o galego nalgún dos ámbitos en que
antano estaba vedado se estivermos dis-
postos a realizar unha denuncia pública, a
pagarmos un “imposto lingüístico” com-
plementar ou a sufrirmos un considerábel
atraso na resolución do caso. Pode alguén
crer, nestas circunstancias, que a lingua
galega é realmente unha lingua “oficial”
ou “cooficial”? 

Volvamos ao inicio para irmos concluín-
do: os tempos tamén son chegados para di-
cidirmos se o galego é, na verdade, a lingua
natural e propia da Galiza, como na teoría
din as leis, ou só unha peculiaridade a pro-
texer en tanto non desaparecer de morte na-
tural. Debemos decidir se o galego é a nosa
lingua ou non. Fóra máscaras e decídase xa,
pois mañá talvez sexa tarde. Se a decisión
for afirmativa, haberá que actuar en conse-
cuencia e tomar medidas eficaces, que as
hai, para a súa normalización. O acordo nor-
mativo foi unha. Cúmprase e avancemos.♦

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

Normativización e normalización: son horas de decidirmos
XOSÉ R. FREIXEIRO MATO

‘Coido que a utilización
dunha norma oficial

estábel e consensuada
como a actual é a mellor
opción para unha lingua
que ten de ser utilizada

na administración e
no ensino”

A reclamación ante a Consellería é previa á vía xudicial

A Mesa presenta a demanda contra
os vinte inspectores neglixentes co galego

H.V.
A Mesa pola Normalización Lingüística presentou formal-
mente a reclamación contra vinte inspectores aos que acusa
de ser neglixentes na vixilancia do uso do galego nos centros
de ensino. A lista dos inspectores pódese consultar na rede.



RUBÉN VALVERDE
O BNG presenta unha proposta
para que Galiza xestione os im-
postos indirectos que se recadan
na comunidade. O plano do Blo-
que reclama un novo contrato
fiscal que “avance cara a respon-
sabilidade fiscal”. Concretamen-
te, o Estado cedería a Galiza o
100% do IVE e dos impostos es-
peciais de hidrocarburos, alco-
hol e tabaco. Para corrixir as po-
síbeis deficiencias o Bloque pide
que se incremente a porcentaxe
destinada a Galiza do Fondo de
Compensación Interterritorial
(FCI) e do Fondo Xeral da Sani-
dade. Con estas medidas, a Xun-
ta xestionaría arredor de 3.000
millóns de pesetas, 2.100 mi-
llóns máis que na actualidade.

A proposta galega desmárcase da
catalana e é máis completa que a
andaluza. O tripartito catalán re-
clama a xestión do IRPF e outros
impostos directos debido ao alto
nivel de rendas. A proposta anda-
luza reclama a xestión dos cen-
tros de recadación. O Portavoz
Nacional do BNG, Anxo Quinta-
na, sinalou que a modalidade ca-
talana “pode ser beneficiosa para
eles, pero sería tremendamente
inxusta para Galiza”. O obxecti-
vo do BNG sería “asegurar a má-
xima autonomía e suficiencia de
recursos para o desenvolvemento
do autogoberno”. A “responsabi-
lidade fiscal plena” que pide o
BNG quere dicir que o Goberno
autónomo xestione os cartos que
se recadan na comunidade. Este
modelo asegura un maior control
do gasto por parte da cidadanía.

Os nacionalistas pretenden me-
llorar, cos cartos recadados, o siste-
ma produtivo, as infraestruturas e a
sanidade. Os cartos para moderni-
zar o aparello produtivo sairían da
recadación líquida do 100% do
IVE galego. O desenvolvemento
das infraestruturas galegas sairía
da recadación do 100% do Impos-
to sobre Hidrocarburos. Asanidade
melloraríase co 100% dos impos-
tos sobre o tabaco, o alcohol e a
cervexa. Ademais, o Bloque esixe
tamén a “participación da facenda
galega na xestión e recadación do
Imposto de Sociedades”. Sería este
o único imposto directo que o
BNG pediría revisar. 

Para completar as posíbeis de-
ficiencias de financiamento, o Blo-
que contempla unha modificación
nos criterios de reparto dos fondos
financeiros de solidariedade estatal.
En primeiro lugar solicitan que teña
un maior peso a dispersión social e
xeográfica. “Os custes de disper-
sión deben ponderarse de xeito di-
recto en función do número de uni-
dades singulares existentes por qui-
lómetro cadrado”, sinala Quintana.
Como primeira medida, os na-
cionalistas reclaman dobrar o peso
ponderado da variábel da disper-
sión na asignación do FCI, pasando
do 6,9% actual a un 12%. En se-

gundo lugar, propoñen incrementar
o peso ponderado da variábel da ta-
xa de paro na distribución do FCI,
pasando dun 1,5% a un 5%. A ter-
ceira medida consistiría en incre-
mentar o peso que ten actualmente
a dispersión na asignación de recur-
sos na actual Lei de Financiamento
das Comunidades Autónomas.
Agora o factor da dispersión ten un
valor do 1,5% e os nacionalistas pi-
den que se aumente até chegar ao
5%. Por último, solicitan que se in-
troduza o factor da dispersión –até
un 5%– na asignación de recursos
do Fondo Xeral de Financiamento
da Sanidade. Con todas estas modi-
ficacións no réxime de financia-
mento autónomo, a Xunta recibiría,
segundo o BNG, 2.100 millóns de
euros máis. Pasaría así de xestionar
900 millóns de euros, a contar con
3.000 millóns.

Transferir competencias

A proposta do BNG reclama ta-
mén que se transfiran competen-

cias para que Galiza asuma a xes-
tión exclusiva do sistema fiscal.
Esta proposta vai no camiño de
asumir o recollido nos artigos 44,
45, 46 e 54 do actual Estatuto. Pa-
ra os nacionalistas o Goberno
central debería transferir, en pri-
meiro lugar, a “competencia ex-
clusiva para loitar contra o fraude
fiscal”. En segundo lugar, tería
que transferir “as funcións de
xestión e execución relativas ao
catastro inmobiliario”. Hai que
recordar neste sentido que os ca-
tastros están desactualizados e o
mesmo ocorre coa cartografía ca-
tastral. En terceiro lugar, o Blo-
que solicita a “delegación na xes-
tión dos restantes impostos esta-
tais, co traspaso de todos os servi-
zos adscritos”. Por último, a pro-
posta presentada por Quintana so-
licita a “derogación da Lei Orgá-
nica Complementaria da Lei Xe-
ral de Estabilidade Orzamentaria
por interferir nas competencias
que o Estatuto reserva para Gali-
za en materia orzamentaria”.♦

Deslocalizacion
industrial

MANUEL CAO

Son frecuentes as noticias relativas ao peche ou redución de acti-
vidade de plantas de produción industrial en España para trasla-
darse a outras rexións do planeta. Unha gran parte delas corres-
ponden ás denominadas multinacionais sendo o seu comporta-
mento independente da nacionalidade dos propietarios dos fon-
dos de capital maioritarios na empresa. Nestes casos, a asevera-
ción clásica de que “o capital non ten patria” axústase con preci-
sión á realidade tendo en conta que a maior parte do capital está
en máns de accionistas globalizados con carteiras diversificadas
que reclaman antes que nada unhas taxas de rendibilidade atrac-
tivas. De todas formas, algúns dos dirixentes das empresas tenden
a ser elixidos en función de factores tales como a localización e
orixe histórica da empresa primixenia o que infunde unha rique-
za de matices á hora de concretar as decisións sobre proxectos e
redefinición de actividades da empresa. Habitualmente, as rela-
cións entre os grupos dirixentes da empresa multinacional son
mellores e máis fluídas cos decisores políticos e co contorno em-
presarial e social circundante o que se traduce nunha maior sensi-
bilidade mutua. É dicir, aínda que globalmente a orixe do capital
e dos dirixentes empresariais non poida neutralizar as tendencias
que a economía e a competencia global impón ás multinacionais
é moi distinto o poder efectivo e as decisións concretas das em-
presas dun país con multinacionais propias que as de outro país
con multinacionais alleas. Así, dado que a facilidade para a des-
localización varía dunhas actividades empresariais a outras, aque-
las con maior valor engadido tenden a manterse nos lugares de
orixe da casa matriz ou a desprazarse a lugares que contan con es-
peciais e sólidos sistemas de organización e investigación tecno-
lóxica froito de políticas públicas orientadas á formación de capi-
tal humano, I+D e redes de innovación e creatividade. Non é
igual, entón, a deslocalización de Zara que a de Samsung ou Ford.

Estas mínimas consideracións permiten explicar a sucesión
de peches ou traslados de plantas como unha deslocalización
parcial de actividades empresariais que requiren unha signifi-
cativa utilización de man de obra de cualificación diversa, pro-
ximidade aos mercados emerxentes, rápida instalación das
plantas de ensamblaxe e contorno social e institucional estábel.
De todos estes factores, o diferencial no custo laboral coe-
xistente cunha estabilidade razoábel no ámbito económico e
institucional semella o elemento determinante das dinámicas
do capital transnacional. De aí que os novos investimentos se
dirixan, principalmente, a zonas como a China e os países do
Leste e que, por exemplo, no propio sector do automóbil en Es-
paña se produza unha redistribución espacial na que mentres
Galiza acolle investimentos Catalunya tende a perdelos. Neste
caso, as políticas dos clustersrealizada pola Xunta de Galiza ti-
veron un papel importante que está sendo recoñecido polos
analistas máis respectados en dirección e xestión empresarial.

Unha consecuencia importante de todo isto é que a políti-
ca industrial volve ter sentido dado o esgotamento do modelo
tradicional de baixos salarios e crecente mercado interno co-
mo peares do medre e atracción do capital transnacional e ba-
se do desenvolvemento económico español nos últimos anos.
As posibilidades de medra a medio prazo pasan por aumentar
significativamente as dotacións públicas para investigación e
pola implementación dun modelo de política industrial con-
sistente no apoio financeiro, tecnolóxico e institucional ao sis-
tema empresarial existente mediante incentivos fiscais á inno-
vación e facilidades para a integración e cooperación interem-
presarial dirixido tanto á modernización e flexibilidade das pe-
quenas e medianas empresas como ao necesario aumento de
tamaño empresarial para competir no ámbito internacional.♦

‘M entres Galicia acolle
investimentos Catalunya tende a

perdelos. Neste caso, as políticas dos
clusters realizada pola Xunta de Galicia

tiveron un papel importante”
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Galiza xestionaría 2.100 millóns de euros máis

O BNG presenta unha proposta
de reforma fiscal notabelmente
distinta da catalana

Síntese da proposta do BNG

Transferencia Obxectivo

100% IVE Modernización do
Sistema Produtivo

100% Imposto sobre Hidrocarburos Mellora das infraestruturas

100% Imposto de Tabacos, Financiamento 
Alcohol e Cervexa. do sistema sanitario

Participación na xestión e recadación Completar o financiamento 
do Imposto de Sociedades autonómico para desenvolver

competencias

Incremento dos criterios de dispersión Completar o financiamento 
e paro no Fondo de Compensación autonómico para 
Interterritorial e Fondo Xeral de desenvolver competencias
Sanidade

Anxo Quintana, Portavoz nacional do BNG.                                    PACO VILABARROS



CÉSAR LORENZO GIL
O Foro Social Mundial (FSM)
de Mumbai (a India), que rema-
tou o mércores, 21 de xaneiro, ti-
vo tres eixos fundamentais. To-
dos os asistentes criticaron o ne-
ocolonialismo militarista do pri-
meiro mundo, a explotación das
mulleres e o aumento das desi-
gualdades entre o Norte e o Sur.

O cambio de sede do FSM de
Porto Alegre (o Brasil) a Mumbai
tiña dous obxectivos. Por unha
banda, o movemento da alter-
mundialización pretendía colocar
o foco sobre o subcontinente in-
dio e as problemáticas propias do
subdesenvolvemento de Asia. Por
outra, moitas organizacións pen-
san que cómpre enriquecer con
experiencias de todo o mundo a
alternativa progresista na propia
India, nunha especie de manual
de instrucións de como a esquer-
da alcanzou cotas de poder nunca
antes vistas na América Latina
que viu nacer o FSM no 2001.

O paso por Mumbai conse-
guiu certamente os
dous obxectivos a
cambio dunha per-
da de participación
(os organizadores
falan de 150.000
participantes, con-
tra os 250.000 que
estiveron o ano pa-
sado no Brasil).
Mais houbo un in-
cremento das de-
nuncias particula-
res de grupos étni-
cos de todo o con-
tinente, que aproveitaron a convo-
catoria para se reivindicaren e ex-
presaren o seu descontento.

Todos os debates de área es-
tiveron condicionados pola de-
nuncia xeral da volta ao colonia-
lismo do Primeiro Mundo, a tra-
vés dunha política global basea-
da na desigualdade e no milita-
rismo. Nas conclusións do FSM,
reiterouse a necesidade de poten-
ciar un mundo alternativo ao po-
derío estadounidense. No cami-
ño do cumio da OMC de Can-
cún, os organizadores gabaron a
actitude do chamado eixo emer-
xente (os gobernos brasileiro, su-
rafricano, indio e chinés, entre
outros), que se opuxo ás arelas
liberalizadoras do Norte.

No capítulo de desenvolve-
mento económico, o foro recolleu
as denuncias das plataformas de
defensa dos menores, que consta-
taron que o 20 por cento dos cati-
vos asiáticos traballa en vez de es-
tudar, maioritariamente en filiais

de empresas occidentais. Es-
ta situación ten moito a ver,
segundo estas conclusións,
coa situación de inseguranza
de todo o continente e a puxa
polas materias primas ao xei-
to colonial. A Guerra do Irak
ou a invasión de Afganistán
son exemplos, segundo o
FSM, dunha volta ao século
XIX, dunha loita desigual
entre as armas de última xe-
ración estadounidenses e un-
ha poboación depauperada.
Na análise concreta, demos-
trouse que a situación de am-
bos os países empeorou en
canto a índices de democrati-
zación, nivel de vida e de-
senvolvemento económico.

Mulleres indefensas

En termos sociais, o FSM
de Mumbai será lembrado
polo grande espazo adicado
á situación das mulleres no
mundo. No debate sobre es-
te tema, a organización lo-

grou convo-
car algunhas
das voces
máis impor-
tantes da in-
telectualida-
de compro-
metida coa
denuncia da
explotación
feminina.

A escri-
tora exipcia
Nawal el
S a d d a w i

alertou dos perigos da lin-
guaxe e a “mensaxe obvia”
dos medios de comunica-
ción. “Tense falado de min
como dunha escritora asiáti-
ca, proveniente dun país po-
bre”, explicou. “Eu son africana e
Exipto é un país ben rico, saquea-
do desde hai séculos por potencias
estranxeiras. Iso é o que deben
lembrar os medios, non dar por
certos e sabidos conceptos como o

da liberación feminina ou a sín-
drome suicida de África. Non so-
mos un continente libre. Hoxen-
día, o mercado de diamantes de
Antuerpe ten tanta influencia so-
bre o Congo como nos tempos de

dominio belga”, continuou.
A escritora india Arundhati

Roy destacou a infamia de xustifi-
car guerras e invasións coa mello-
ra da situación das mulleres. “As
mulleres afgás non viven mellor

hoxe ca no tempo dos tali-
báns. Os EE UU apoiaron
que na nova constitución
non se recollan dereitos
básicos para as féminas
como a independencia
económica”.

Roy lembrou que mo-
rren máis mulleres por
causa da violencia domés-
tica que homes en todos
os campos de batalla do
mundo. “E neste tema te-
mos tamén nós mesmas
moita culpa. A muller é
aínda hoxe a perfecta co-
rrea de transmisión que
xustifica a violencia con-
tra a muller”, explicou.

Protestas na rúa

O FSM de Mumbai supu-
xo tamén un repunte nas
mobilizacións cidadás da
altermundialización. O
movemento mundial
contrario ás políticas to-
talizadoras considera ne-
cesario manter a chama
da protesta na rúa que vi-
viu o seu apoxeo nos mo-
mentos previos ao ataque
contra o Irak.

Se daquela partira do
Foro Social Europeo de
Florencia a idea dunha
convocatoria mundial
contra a guerra en febrei-
ro do ano pasado, do
FSM xurdiron propostas
para crear movementos
de protesta solidarios en
todo o continente. “Que
nada do que pase en In-
donesia nos sexa alleo”,
rezaba unha pancarta dun
grupo paquistaní. A ca-
rón desta, outras tantas
lembrando Sri Lanka,

Birmania ou Mongolia.
O próximo ano, o FSM volve

a Porto Alegre. Para entón, moi-
tos analistas esperan que o pri-
meiro bienio do goberno de Lula
incida na convocatoria.♦
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A situación das mulleres centra o debate social

O Foro Social de Mumbai
reúne 150.000 persoas contra o neocolonialismo

O eurodeputado nacionalista ga-
lego Camilo Nogueira e o presi-
dente do BNG, Xosé Manuel Bei-
ras, compuxeron a delegación ga-
laica en Mumbai. Ámbolos parti-
ciparon no FSM e mais no Foro
Parlamentar, no que Nogueira é
xa un veterano, tras asistir en va-
rias ocasións en Porto Alegre.

A delegación galega de-
fendeu na súa intervención o

respecto á diversidade nacional
para que os pobos poidan exer-
cer os seus dereitos colectivos.
Ademais, Beiras e Nogueira
alertaron da perda de poder real
dos parlamentos e avogaron por
buscar políticas de equilibrio.
“As diferenzas entre o Norte e o
Sur fanse cada día máis profun-
das. Só cunha reacción global se
pode corrixir esta sangría cons-

tante”, indicou a representación
do BNG.

Os representantes galegos sa-
lientaron en que se superou a fa-
se da antiglobalización para nos
enfrontar a unha altermundiali-
zación. “Debemos aproveitar as
correntes de coñecemento mutuo
entre todos os pobos do mundo
para nos beneficiarmos, non para
crear liñas de dependencia nun-

ha soa dirección”, explicaron.
Beiras e Nogueira comparti-

ron debate co ex director do Ban-
co Mundial Joseph Stiglitz, quen
defendeu a redución da pobreza
a través do sistema económico
internacional. O BNG tamén
aproveitou o foro para estreitar
lazos co Brasil, a través dunha
entrevista con Olívio Dutra, mi-
nistro das Cidades deste país.♦

Beiras e Nogueira defenden a diversidade nacional

A principal manifestación celebrous en Mumbai o sábado, 17 e xaneiro.

‘Morren máis
mulleres por causa
da violencia
doméstica que
homes en todos
os campos de
batalla no mundo”



A.N.T.
Os presidentes de Extremadu-
ra, José Luis Rodríguez Ibarra,
e de Castilla-La Mancha, José
Bono, felicitáronse pola pro-
mesa máis ambiciosa da pre-
campaña de José Luis Rodrí-
guez Zapatero. O PSOE re-
nuncia a gobernar se non é a lis-
ta máis votada, unha concesión
ao PP e ao antinacionalismo.

Foi Mariano Raxoi o primeiro en
desvelar as vergoñas da promesa
de Zapatero. “E logo, van renun-
ciar ao poder en Catalunya?”, di-
xo con retranca o candidato á

presidencia do PP. A promesa de
Zapatero ten dúas vertentes com-
plementarias que a fan arriscada
e estéril.

Tal e como dixo o coordena-
dor de Izquierda Unida, Gaspar
Llamazares, a promesa é un cha-
mado electoralista ao voto útil.
“Pensa que así os descontes cos
oito anos de maioría do PP apos-
tarán por un único cabalo gaña-
dor”, dixo. A estratexia, neste
sentido, procura crear a idea de
que só a través dunha maioría
sobrada, o PSOE poderá chegar
ao goberno. Ademais, para gusto
do sector antinacionalista do so-

cialismo español, descarta cal-
quera pacto postelectoral cos
principais partidos periféricos,
garantes da gobernabilidade, por
exemplo, na última etapa de Fe-
lipe González na presidencia.

Desde as forzas nacionalis-
tas, tíraselle importancia á pro-
mesa. ERC e CiU, desde Cata-
lunya, consideran que o PSOE
non está en condicións de renun-
ciar ao poder, tal e como demos-
trou na puxa pola Generalitat. En
Euskadi, o PNV non descarta
que vaia en serio o ofrecemento
do secretario xeral socialista, na
liña de “mellor o PP que o PNV

con poder en Madrid”. Algo así
se comenta desde o BNG. Casos
como o de Ventura Pérez Mariño
en Vigo ou a teima españolista
de Francisco Vázquez serven de
exemplo deste tipo de prácticas.

Contodo, ben parece que o
ofrecemento de Zapatero é un
brinde ao sol. As enquisas máis
recentes falan dunha distancia
entre o PSOE e o PP de once
puntos porcentuais, unha dife-
renza insalvábel en só dous me-
ses, se atendemos á historia re-
cente das eleccións estatais. Ade-
mais, os socialistas teñen outra
eiva nas sondaxes sobre inten-

ción de voto. A percepción da
maioría dos cidadáns é que nin-
gún partido ten claro conseguir a
maioría absoluta, mais de conse-
guilo alguén, o favorito é o PP.

Para algúns socialistas, este
paso á fronte parece tirado dun
filme de piratas, cun Zapatero
ben rufo alancando polo trampo-
lín de cuberta disposto a ser pa-
pado polas quenllas. Quizais o lí-
der socialista é consciente de que
pode estar perto o seu final no
partido e só lle queda o camiño
do suicidio político para non
acabar espetado nos floretes dos
baróns de vella alcurnia.♦
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A noiva ten nome e apelidos:
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV). Deséxana
todos e isto, como nas peores pe-
lículas, fixo que os protagonistas
da escena política catalá amosa-
ran o peor de si mesmos. As for-
macións que configuran o gober-
no tripartito catalán tivo a súa
primeira lea precisamente cun
dos mellores instrumentos do
goberno da era Pujol, xusto can-
do a bandeira das súas campañas
electorais, hai un par de meses,
eran transparencia e mans lim-
pas. Xusto cando na comida de
Nadal á que tradicionalmente o
Govern convida os xornalistas
que seguen a información políti-
ca, o novo president pronunciou
con seria faciana que no seu
mandato faría todo o posíbel pa-
ra conseguir uns medios de co-
municación públicos cataláns

non dependentes do goberno. El
mesmo, nese intre, asegurou non
atreverse a prometer medios
independentes senón o máis au-
tónomos posíbeis. Quizá as ne-
gociacións entre os tres partidos
de goberno sobre os altos cargos
da CCRTV xa comezaran.

PSC e Esquerra son os que fi-
xeron evidentes, máis que IC, as
diferenzas de criterio sobre a

elección destes cargos. E é que
en troques de consensuar un no-
me para a dirección do ente me-
diático, os dirixentes de ambos os
partidos cometeron o erro de fa-
ceren público ante os medios de
comunicación que non había en-
tendemento. Ao final, probabel-
mente canso de tanto nome arriba
e abaixo, de tanta filtración á
prensa, Pasqual Maragall decidiu

facer a súa e propuxo dúas perso-
as nas que el confiaría a tarefa. A
cousa ficaba finalmente entre
eles os dous, cousa que anoxou a
ERC, que tiña o seu propio can-
didato. Finalmente, o ex ministro
socialista Joan Majó é o novo di-
rector xeral da corporación. Era
unha das propostas de Maragall.

Foi un capítulo espiñento pa-
ra o novo Govern. Durou case

dúas semanas e durante estes dí-
as a prensa e a oposición puxe-
ron as botas, loxicamente. Os
xornais fixéronse eco dun docu-
mento secreto asinado durante os
pactos do Govern por dirixentes
tanto do PSC, de ERC como de
IC. Nel, os socios de goberno
comprometíanse a consensuar os
nomes que deberían ocupar
aqueles cargos que se consideran
de especial relevancia. Á primei-
ra de cambio este documento
agora xa é público, é papel mo-
llado. ERC e Iniciativa encaixa-
ron a primeira goleada precisa-
mente nunha cuestión coa que
ante a opinión pública se debía
ser pulcro. Despois de todo, á
opinión pública quédalle a sen-
sación de que iso da Radio e a
Televisión pública neutra, por
non dicir independente, achéga-
se á utopía.♦

ERC encaixa unha malleira
televisada

A. Marquès

A escolla do novo director da televisión catalá creou as primeiras diferen-
zas no tripartito. Finalmente, Maragall colocou o seu home: Joan Majó.

Barcelona

RUBÉN RAMOS / ZARAGOZA

Cun ambiente claramente pree-
lectoral, a Chunta Aragonesista
celebrou o pasado 18 de xaneiro
en Zaragoza a súa sétima Asam-
bleya Nazional, pensando en
conseguir os 15.000 votos que
lle faltan para sentar o segundo
deputado no Congreso, ao carón
de José Antonio Labordeta.

Bizén Fuster foi reelixido
presidente da formación na-
cionalista aragonesa cun 75 por
cento dos votos dos máis de 400
delegados (que representaban os
máis de 3.000 militantes dos 33
ligallos comarcais do país e os
ligallos da emigración), pola súa
conta, o candidato da corrente
crítica Puyalón, Emilio Anadón,
fíxose cun 20 por cento dos vo-
tos. Renováronse tamén órganos
nacionais, como o Comité e o
Consello Nazional, que teñen
despois do pasado domingo 80 e
19 membros respectivamente.

Malia o gran respaldo á xes-
tión de Fuster e á sua candida-
tura, non todo foron vitorias pa-

ra a dirección. De feito, un dos
temas máis polémicos da Asam-
bleya, a proposta de cambiar o
sistema de elección dos mem-
bros do Comité Nazional (feito
até agora por listas abertas), fi-
xo que a dirección perdese unha
votación. Só o 47 por cento dos
delegados respaldaron a pro-
posta, o que demostra que a or-
ganización está moi viva inter-
namente e que, como ben dixo
Fuster, “non somos un partido
de unanimidades”.

A formación nacionalista
aragonesa segue adaptando a
sua organización á nova realida-
de, de constante crecemento
electoral. De feito, hoxe é a ter-
ceira forza política en Aragón,
cunha forte presenza nas Cortes
de Aragón e nos principais con-
cellos do país, gobernando en
Zaragoza co PSOE (o mesmo
partido que non os quixo como
socios no goberno autonómico e
preferiu darlle oxíxeno ao PAR,
en horas baixas).

AAsambleya tiña como lema

principal “Facendo país” (Fendo
país, fent país, haciendo país, nas
tres línguas de Aragón) e iso pre-
cisamente é o que queren facer
os novos responsábeis da forma-
ción. Bizén Fuster, presidente de
CHA desde 1995, deixou claro
que os aragonesistas van loitar
por facer un nacionalismo arago-
nés desde a esquerda, ampliando
a sua implantación nas diferentes
comarcas do país.

Coa presenza de represen-
tantes de ERC (que foron quen
de utilizar a lingua aragonesa
no seu discurso á Asambleya),
IC-V, PSM e EA (e cunha aga-
rimosa carta de Anxo Quintana,
portavoz do BNG), un dos te-
mas “estrela” da reunión foron
as eleccións do 14-M. Nese
sentido, o actual deputado de
CHA no Congreso e cabeza de
lista por Zaragoza, José Anto-
nio Labordeta, demandou unha
nova maioría de esquerdas, de
amplia base social e plurina-
cional, que “lles faga baixar a
cabeza aos do PP”.♦

A formación aragonesa celebrou a sua sétima Asambleya Nazional

A CHA aspira a seguir medrando

José Antonio Labordeta, deputado pola CHA no Congreso.

As enquisas fan estéril a súa renuncia ao poder se non é o candidato máis votado

Zapatero rexeita
o goberno dous meses antes das eleccións



PERFECTO CONDE

Mohammad Mousa
Jadallah, presidente da

Federación Palestina
de Traballadores

Petroquímicos, estivo
na Galiza –convidado

pola CIG– para
explicar con detalle a
situación de Palestina

e dos seus
traballadores”.

Marchou
impresionado “pola
sensibilización das

xentes desta terra
sobre os problemas

palestinos”.

Como viven a situación de Pa-
lestina os seus traballadores?

Dramaticamente. A ocupa-
ción, o peche continuo de fron-
teiras e o bloqueo constante agu-
dizaron os problemas da econo-
mía palestina. Os traballadores
padecen unha escandalosa perda
de postos de traballo. Nos últi-
mos anos perdeuse unha gran
masa laboral debido á ocupación
por parte do exército israelí. A
día de hoxe, temos 350.000 para-
dos que antes estaban traballan-
do. O 75 por cento da poboación
activa de Palestina está parada.
Estamos a vivir por debaixo da
barreira da pobreza, e todo isto é
produto da ocupación.

De que maneira incide isto
na rúa?

Non cabe dúbida de que lles
afecta ao tecido social e ao mer-
cado laboral, e non só aos traba-
lladores. Aféctalles directamente
aos núcleos familiares. A xente,
polo bloqueo, non pode acudir
aos centros de traballo e quen
máis paga isto son as familias.
Toda a poboación palestina está
afectada pola ocupación.

Por que pasa isto?
Israel é quen o provoca.

Non deixa que o
capital palestino
circule libremen-
te para crear pos-
tos de traballo.
Debido ao conti-
nuo peche dos
te r r i to r ios ,  os
empresarios non
poden coller tra-
balladores. Non
hai proxectos pa-
ra desenvolver a
actividade labo-
ral. Mesmo os poucos que que-
dan aínda traballando non po-
den saír das súas casas para ir
ocupar os seus postos laborais
porque poden recibir un tiro po-
lo camiño ou poden ser presos
debido ao toque marcial. Nós
tiñamos antes unha taxa de paro
asimilábel, pero o estado de ex-
cepción triplicou esa cifra. Non
só se cortaron as posibilidades
de traballar en Israel senón que
a ocupación tamén destruíu o
tecido nacional palestino. A Au-
toridade Palestina intenta acti-
var a economía volvendo labrar
a terra, pero os israelís confis-
cáronnos o 55 por cento do no-
so territorio fértil. Temos, ade-

mais, o muro, que non é imaxi-
nario senón real como o cimen-
to e que separou os traballado-
res dos seus postos de traballo.
Día a día confíscannos as pou-
cas terras de cultivo que nos
quedan. Estamos vivindo unha
traxedia humanitaria.

Hai algún camiño para saír
desta traxedia?

A única solución é que desa-
pareza a ocupación. Practica-

mente desparece-
ría tamén o pro-
blema e unha par-
te moi grande del.
Na situación ac-
tual non hai solu-
ción.

Como pode-
ría desaparecer
a ocupación?

É dificil darlle
solución a un
problema tan tra-
xico, pero inten-

taremos buscarlla. Os traballado-
res palestinos non queremos vi-
vir das subvencións. Queremos
gañar o pan coa suor das nosas
testas. A ocupación e a segrega-
ción teñen que desaparecer como
desapareceron en Suráfrica. Os
palestinos temos algunhas pro-
postas estratéxicas que facer. A
primeira é que as tropas de Isra-
el teñen que volver ás fronteiras
marcadas en 1967. Esta é a nai
de todas as solucións. A segunda,
os colonos teñen que ser trasla-
dados e eliminada a segregación
racial que agora padecemos. Lo-
go está a volta de miles de refu-
xiados palestinos que teñen de-
reito a retornar ás súas orixes, e a

liberdade dos presos políticos
que ten Israel no seu poder. Sen
esquecer o recoñecemento dun
estado palestino libre e soberano,
coa súa capital na Cisxordania
Oriental

Que papel xoga Europa
neste conflito?

Os palestinos agradecémos-
lle á Comunidade Europea o fei-
to de que sempre xogue un papel
moi activo na búsqueda de alter-
nativas para o no-
so problema. O
noso desexo é
que tamén os Es-
tados Unidos si-
gan ese camiño
obrigando os seus
protexidos de Is-
rael a que cum-
pran as resolu-
cións da ONU e
os compromisos
que foron adqui-
r idos in terna-
cionalmente.

É de supoñer que, para vos-
tedes, Ariel Sharon é un verda-
deiro atranco.

Sharon é un extremista que
dirixe un goberno extremista.
Dirixímonos á sociedade civil e
sobre todo aos progresitas de Is-
rael para que entendan que non
se pode seguir como estamos.
Se non se volve á mesa de ne-
gociación, non chegaremos á
paz. Nós sabemos que a chave
da paz está na nosa zona para
ser proxectada cara a África,
Asia e Europa. O conflito pales-
tino xoga un papel moi impor-
tante para conseguir a paz. Os
palestinos temos moita esperan-

za. Estamos no camiño de con-
seguir o noso estado, e conse-
guiremos a paz.

Que esperan vostedes de
Galiza?

É a primeira vez que veño a
Galiza e notei que hai un com-
promiso firme e constante pola
causa palestina. Desexo que co-
laboremos en beneficio dos tra-
balladores das dúas nacións, Ga-
liza e Palestina.

Q u é r o l l e
preguntar por
algo do que se
ten informado
en medios norte-
americanos co-
mo, por exem-
plo, a televisión
CBS. Falaron de
que Arafat ten
unha inmensa
fortuna persoal
en bancos de Is-
rael, de Europa
e dos países ára-

bes. Os traballadores palesti-
nos saben algo diso?

Iso é unha gran mentira por
máis que o digan os norteameri-
canos. Os palestinos eliximos
democraticamente a Arafat. Nin-
guén nolo impuxo. Rezamos e
pedímoslle a Deus que Arafat si-
ga porque é o noso elo para lo-
grar a paz con Israel. No tocante
ao que me di da súa fortuna per-
soal, teño que dicirlle algo. Ara-
fat o único que ten é o seu traxe
caqui de guerrilleiro. Aos seus
anos, o seu único capital é o
amor do pobo palestino e o seu
compromiso polas causas xustas
de todo o mundo.♦
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A OEA
con Cuba e
Venezuela
G. LUCA

Oda Organización de
Estados Americanos
(OEA) é como fundar

unha igrexa contra o
consumo de carne e acabar a
sesión constituínte nunha
laconada Que foi senón a últi-
ma reunión de Monterrey?
Unha exposición con luces e
micrófonos dos desastres da
desregulación e da débeda e
un aviso contra o ALCA, o
mercado común americano
gobernado polo dólar.

Fundada pola diplomacia
norteamericana para avisar
dos horrores do socialismo e
as marabillas da iniciativa pri-
vada, é un foro no que se fala,
sobre todo, de Cuba, que foi
expulsada da OEA polos nor-
teamericanos en 1962. Miren
se non: ao presidente arxenti-
no ofrecéronlle un alivio no
cobro da débeda por condenar
a Cuba, ameazar a Venezuela
e botarlle un cabo a ALCA. O
que fixo foi utilizar a débeda
en contra dos acredores e dei-
xalos conxelados cun terríbel
pagarei o que poida pagar, a
expresión máis odiada polos
banqueiros do Norte. Así que
defendeu a Cuba e Venezuela
e rematou con este desplante:
“O meu país non é alfombra
de ninguén”

Nun continente arruinado,
a defensa do modelo económi-
co norteamericano, que son as
táboas da lei da OEA, parece
hoxe un disparate.  Como alia-
do predilecto de Washington e
socio da ALCA, México
perdeu todo o que recuperara
dende o dolarazo e as urnas
llo recordaron en xuño de
2003; a Sánchez de Lozada,
candidato da embaixada norte-
americana en La Paz e
campión da política neo-
liberal, derrubouno o pobo al-
zado; Toledo en Perú  e Batlle
no Uruguai xa non teñen nada
que inventar con economías
máis empeñadas cada día. A
Lagos en Chile non lle vai
mellor despois de entregarlles
o país ás transnacionais. Será
mellor o destino do Ecuador
dolarizado e desangrado pola
emigración ou dos balseros da
República Dominicana recusa-
dos por Puerto Rico? (A estes
non os consideran heroes da
liberdade porque non
proceden de Cuba)

Para agachar este fracaso,
a OEA di que Cuba e
Venezuela lle sublevan a
parroquia. Pero quen pode fa-
lar mal de políticas que avan-
zan no dereito a educación, a
saúde, a vivenda, ao
saneamento básico á cultura e
a descolonización do
pensamento? Quen pode con-
siderar máis digno exportar
armas que médicos e mestres
ou más moderno arruinarse
de por vida cos créditos dos
bancos do Norte que
desenvolver medios
propios?♦

Mohammad Mousa Jadallah

‘Palestina vive
unha traxedia humanitaria’

‘Os israelís
confiscáronnos
o 55 por cento do
noso territorio fértil”

P.C.

‘O 75 por cento
da poboación activa
de Palestina
está parada”



CÉSAR LORENZO GIL
Néstor Kirchner rachou a posi-
ción tradicional de dependen-
cia da Arxentina ao Fondo Mo-
netario Internacional (FMI). O
próximo 28 de xaneiro, o presi-
dente renegociará o pagamento
da débeda con algunhas cifras
moi interesantes baixo o brazo.

Hai un ano que a economía ar-
xentina estaba en bancarrota. Á
crise financeira sumouse o nau-
fraxio político que parece agora
en camiño de se resolver logo
da elección de Néstor Kirchner
como presidente. O “pingüín”,
como é coñecido no seu país,
avogou por unha liña reformis-
ta radical para afrontar a grave
situación. Agora, próxima a ne-
gociación da débeda co FMI,
consegue levar a Nova York al-
gúns bos indicadores de cara ao
futuro.

Kirchner ten dito que nunca
arriscará a dignidade do seu po-
bo para cumprir os compromi-
sos cos organismos interna-
cionais. O pasado 21 de xaneiro
acusou directamente os especu-
ladores de teren saqueado a Ar-
xentina e esixiulles compromiso
co país para fortalecer as depau-
peradas estruturas cidadás. “Son

os mesmos que endebedaron a
nación os que queren que apure-
mos o pago das nosas débedas”,
queixouse. “Pagar máis signifi-
ca pagar coa suor e as costas do

pobo arxentino e non coas cos-
tas deles”. Proba deste talante é
a renacionalización dalgúns ser-
vizos básicos como o correo ou
a fiscalización das concesións

públicas. “Lamentabelmente, a
agua está privatizada; pero se
queren conservala, que invistan
ou teremos que conversar dou-
tra maneira”, ameazou en re-

ferencia a un servizo, que como
outros, non mellorou ao pasar a
mans privadas.

Contodo, a receita naciona-
lista de Kirchner non lle impediu
cumprir algunhas das metas eco-
nómicas esixidas polo FMI. O
seu ministro de Finanzas, Rober-
to Lavagna, gabouse de que a
economía segue a medrar e, á es-
pera de que se publiquen os da-
tos de crecemento económico do
2003, xa se prevé un crecemento
para este ano do 3 por cento, un-
ha cifra miúda máis destacábel
logo da profunda recesión na que
estivo o país.

De cara á negociación co
FMI, Kirchner mostrará con fa-
chenda o seu superávit fiscal,
que xa arestora cumpriu as pre-
visións para todo o 2004 e os li-
xeiros avances en materia de
normalización do sistema banca-
rio ou estabilización dos paga-
mentos dos salarios públicos.

O goberno arxentino chega
á xuntanza con dúas reclama-
cións. Pedirá que as demandas
internacionais sexan máis leves
en canto a pagamento aos acre-
edores e reclamará que se lle
permita renegociar os contratos
coas transnacionais que actúan
no país. ♦
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Co asunto do “eixo do mal” e a teima an-
tinuclear da Administración Bush, a
Axencia Internacional da Enerxía Atómi-
ca (AIEA), pasou de ser un organismo
máis da estrutura onusina para erixirse
no ollo grande da xendarmería nuclear
mundial. Todos os estados signatarios do
seu Tratado, 137 despois da retirada uni-
lateral de Corea do Norte, teñen a obriga
de comunicar todas as súas actividades
nucleares e asumen a posibilidade de que
a Axencia, cun preaviso de só dúas ho-
ras, poida inspeccionar calquera instala-
ción sospeitosa sita en calquera país. As
súas decisións dependen dun Consello de
Gobernadores, autoridade executiva e de
control, formada por corenta membros
que se renovan cada ano, vinte e dous a
proposta da Conferencia Xeral que reúne
todos os membros, e dezaoito designa-
dos polo Consello saínte.

Como case sempre acontece cando
falamos do actuar da ONU e dos seus or-
ganismos, a crítica tamén pode ser cousa
doada coa AIEA. Tanta obsesión con
Irán, Iraq, Libia ou Corea do Norte con-
trasta coa practica dunha ampla vista
gorda a outras situacións como a da In-
dia, Paquistán ou Israel, estados non sig-
natarios do Tratado de Non Proliferación

Nuclear (TNP) e que, sobre todo neste
último caso, incita os países da rexión a
sumárense ao desenvolvemento de armas
de destrución masiva para tentar estar á
altura do arsenal isra-
elí, exhibido con total
impunidade día a día
fronte á intifada pa-
lestina. 

¿A política da
AIEA é un espello
máis do escorado ac-
tuar da ONU que en
tantas ocasións obvia
toda actuación inde-
pendente e equidis-
tante para converter-
se, en realidade, nun-
ha caixa de resonan-
cia da política exte-
rior estadounidense? As sospeitas de que
boa parte dos seus inspectores son espe-
cialistas ao servizo de Washington for-

man parte da linguaxe común e das lior-
tas coas autoridades dos países obxecto
de inspección. Vímolo en repetidas oca-
sións no caso do Iraq. Con ser un argu-

mento fácil, no seu
favor cómpre lembrar
que o actual director,
o exipcio Mohamed
el-Baradei, a pesar de
rematar os seus estu-
dos de dereito en
New York e de traba-
llar nesta cidade du-
rante moitos anos co-
mo embaixador do
Cairo ante a ONU,
procura gardar certas
distancias, modera-
damente críticas, cos
EE UU, na liña do

seu antecesor no cargo, Hans Blix. Mes-
mo nos días previos ao inicio da guerra
contra o Iraq, pese ás enormes presións

recibidas, recoñeceron, mesmo publica-
mente, que nada do buscado atoparan en
territorio iraquí. Aínda que, tamén hai
que dicilo, a súa sinceridade de nada ser-
viu para adiar ou evitar unha guerra que
estaba decidida de moito tempo atrás, co-
mo cada día que pasa sabemos por diver-
sas fontes e ben autorizadas. 

No caso de Libia, país recentemente
visitado, el-Baradei sinalou que a inspec-
ción demostrou que Trípoli estaba bas-
tante lonxe de poder acceder á posesión
de armas nucleares, contradicindo así as
alegacións de británicos e norteameri-
canos, quen advertían, como no caso de
Bagdad, da súa inminencia. 

Aínda recentemente el-Baradei la-
mentaba a mensaxe contraprodutiva en-
viada polo Congreso norteamericano
cando autorizaba o desbloqueo de varios
millóns de dólares para intensificar as in-
vestigacións sobre as minibombas nucle-
ares. Como convencer da non prolifera-
ción se os principais valedores desa polí-
tica apostan polo perfeccionamento dos
seus arsenais? ♦

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

(IGADI), www.igadi.org

A política dos átomos
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘T anta obsesión atómica
con Irán, Iraq, Libia ou

Corea do Norte
contrasta coa practica

da vista gorda na India,
Paquistán ou Israel”

O presidente esixe que a recuperación do país beneficie a poboación

Kirchner logra
que a economía arxentina volva ser críbel

A.N.T.
O comité técnico da Conferencia
de Nacións sen Estado de Euro-
pa (Conseu) denunciou a perse-
cución dos dereitos dos pobos
europeos por parte dos estados,
agravada logo dos atentados do
11-S. Na xuntanza desta organi-
zación o pasado 10 de xaneiro
decidíronse tomar medidas para

protexer estes dereitos.
Na reunión da Conseu cele-

brada en Nantes (Bretaña), os re-
presentantes das nacións sen es-
tado, incluída a delegada galega,
María do Pilar García Negro,
constataron a grave situación dos
dereitos colectivos dos pobos,
moi danados polos requerimen-
tos da loita antiterrorista e a “le-

xislación baseada na excepción”.
Para contrarrestar a “crimi-

nalización”, a Conseu decidiu
poñer en práctica diferentes me-
didas que sirvan para loitar máis
eficazmente a prol dos dereitos
colectivos. A medida máis im-
portante é a creación do Obser-
vatorio dos Dereitos dos Pobos
de Europa, que recollerá todas

as informacións que teñen a ver
coa discriminación e represión e
se encargará de difundilas nos
medios de comunicación. Para
reforzar a solidariedade entre to-
das as nacións porase en marcha
unha páxina electrónica na que
se centralizarán todas as novida-
des deste tema.

Como medidas complementa-

rias, a Conseu formará un equipo
xurídico que perseguirá e obser-
vará os ataques contra os dereitos
dos pobos sen estado e denuncia-
raos diante das instancias compe-
tentes. Ademais, en Nantes apro-
bouse a intensificación do traba-
llo político da conferencia, coin-
cidindo coa vindeira renovación
do Parlamento Europeo.♦

A CONSEU critica a represión dos dereitos dos pobos sen estado

Kirchner xa se converteu, para moitos, nun referente da esquerda americana. Na imaxe, valado de Buenos Aires no que o presidente,
segundo pola esquerda, se compara con Castro, Lula e Chávez.



CÉSAR LORENZO GIL
A Federación Internacional de
Historia e Estatísticas do Fútbol
(IFFHS) vén de nomear o arxen-
tino Carlos Bianchi como o me-
llor adestrador do 2003. Mais
como funciona este prestixioso
organismo? É relevante o seu di-
tame? Benvidos ao misterio que
une as matemáticas e o fútbol.

Como pasa moitas veces no
mundo do deporte, a IFFHS xur-
diu polo compromiso afecciona-
do dun grupo de mozos alemáns
entusiasmados polas estatísticas
do fútbol. No 1984, en Leipzig,
este grupo aproveitou as primei-
ras novidades da informática
persoal para computar e organi-
zar as principais marcas da elite

futbolística mundial. Hoxendía,
xa estabelecidos noutra localida-
de alemá, Weisbaden, son re-
ferencia para prestixiosos rán-
kings mundiais, de entre os que
destacan o de mellor club do
mundo, máximo goleador ou
mellor adestrador do mundo, un
título que vén de gañar o arxenti-
no Carlos Bianchi.

Para esta escolla, a IFFHS
crea unha lista de candidatos na
que se inclúen automaticamente
os gañadores das competicións
continentais de clubes, así como
os finalistas da Copa Libertado-
res e da Copa da Uefa, os catro
semifinalistas da Liga dos Cam-
pións e os adestradores dos 20
mellores clubes do mundo se-
gundo a clasificación deste orga-

nismo do mes de novembro. Du-
rante un ano, cada club só pode
nominar un adestrador (por iso
Carlos Queiroz non aparece, por
exemplo) e só pode haber un
candidato por país, agás nas po-
tencias deste deporte.

Bianchi conseguiu o título
por segunda vez logo do seu
triunfo no 2000. Ao seu favor es-
tivo o brillante papel realizado
polo Boca Juniors, que gañou o
torneo arxentino, a Copa Liber-
tadores e a Intercontinental.

Na segunda posición acabou
Carlo Ancelotti, do Milan, fina-
lista da Intercontinental e cam-
pión da Liga dos Campións. Na
lista compróbase o poder dos
grandes equipos mais destaca a
presenza de novos valores do

fútbol mundial, como Felix Ma-
gath, artífice da revolución do
Stuttgart alemán, José Mourin-
ho, finalista da Copa da Uefa ou
Emerson Leão, do Santos brasi-
leiro, canteira de astros tales co-
mo Rubinho ou Diego.

A IFFHS publica tamén a ac-
tualización da súa lista dos cen
mellores clubes do mundo. O rán-
king encabézao o Milan, seguido
do Madrid. Na novena posición
atópase o Deportivo, que ve pre-
miada así a súa regularidade en to-
das as competicións. Para atopar-
mos o Celta temos de baixar al-
gúns chanzos. A súa mala tempa-
da lévao ao posto 55, por debaixo
de equipos como o Brondby dina-
marqués, o PSG de Francia ou o
Levski de Sofía búlgaro.♦
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Sangue,
suor… e
diñeiro 
MANUEL PAMPÍN

‘Só vos podo ofrecer
sangue, fatiga, suor
e bágoas, pero ó

final chegará a victoria”;
aquelas foron as palabras de
Winston Churchill aos
cidadáns británicos ao ser no-
meado Primeiro Ministro alá
por 1940, en plena Segunda
Guerra Mundial.

Agora acabamos de vivir
outra guerra, deportiva e
mercantilista, pero incruenta
(aínda que non pensan o
mesmo as asociacións ecolo-
xistas); e vén de gañala, en
moto e despois de percorrer
máis de 11.000 quilómetros
pola África negra, un
catalán, Nani Roma, que le-
vaba varios anos tentándoo.

A que para moitos é a
proba máis dura e perigosa
do mundo, o rali que remata
en Dakar, a capital
senegalesa, acaba de ver o
primeiro triunfo español da
súa historia, e ten un gran
mérito, claro está, pero con
matices.

Para empezar, Roma
competía co respaldo de Rep-
sol, co que iso supón; uns
tres millóns de euros de
presuposto; ducias de vehícu-
los de apoio; en torno a cen
persoas no equipo; todo
preparado ao detalle para
conseguir o obxectivo: a pro-
moción publicitaria das gran-
des empresas (esa é a
finalidade das marcas que
participan).

Claro que ao gañador
custoulle sangue, suor e
bagoas, –ademais dos nume-
rosos percances e fracturas
de ósos que leva acumulados
doutras veces–  pero tendo
detrás toda esa axuda… non
é o mesmo ca os pilotos
“independentes”, que chegan
co xusto e  case sen medios
técnicos.

Vaia, que de
romanticismo e épica o
Dakar xa non ten nada; de aí
vén o cualificativo do
mercantilismo anterior.

E hai tamén para outro
debate; os ecoloxistas piden a
eliminación da carreira esgri-
mindo que transmite unha
mensaxe contaminante e inci-
ta ao deterioro do medio am-
biente en África, que non ten
capacidade financeira para se
protexer. 

Deporte?; publicidade?;
explotación?... a polémica
está servida; agora xa non é
unha proba na que participen
cantantes, actrices ou millo-
narios caprichosos como
ocorreu nas primeiras
edicións, pero tampouco é
precisamente un modelo de
competición nobre e xusta.

E aproveitando o tema
“motor”, aí vai unha vella
reivindicación para que os
gobernantes galegos
non se esquezan:
circuito galego, xa!♦

Carlos Bianchi consegue o galardón que concede a IFFHS

Quen nomea
o mellor adestrador do mundo?

Nome País Equipo

1. Carlos Bianchi Arxentina Boca Jrs.
2. Carlo Ancelotti Italia Milan
3. Marcello Lippi Italia Juventus
4. Alex Ferguson Escocia M anchester Utd.
5. Arsène Wenger Francia Arsenal
6. Felix Magath Alemaña Stuttgart
7. José Mourinho Portugal Porto
8. Fabio Capello Italia Roma
9. Vicente del Bosque España Madrid
10. Émerson Leão Brasil Santos

Os dez mellores adestradores do mundo

Equipo País Puntos

1. Milan Italia 295
2. Madrid España 293
3. Santos Brasil 284
4. Boca Jrs. Arxentina 270
5. Porto Portugal 262,5
6. Arsenal Inglaterra 256
7. Celtic Escocia 250,5
8. Man. United Inglaterra 243
9. Deportivo Galiza 242
10. Juventus Italia 239

Mellores clubes do mundo



As dúas caras
de Tosar 
Participa o actor Luís Tosar na estrea
d’A vida que che espera, unha película
que foi producida por Continental, Tor-
nasol e a TVG e dirixida por Manuel Gu-
tierrez Aragón. Chega ás salas comer-
ciais o día 30 de xaneiro e foi seleccio-
nada para a sección oficial do Festival In-
ternacional de Berlín que se celebrará do 7
ao 12 de febreiro. Na espera, o actor dei-
xouse ver polo festival de Sundance, onde
presentou a película Douche os meus ollos,
de Icíar Bollaín da que é protagonista.♦

Aneiros,
Coe, Grandes
Os premios San Clemente, outorgados por
alumnos de ensino medio, volveu demos-
trar o seu poder de convocatoria ao traer a
Compostela os gañadores das categorías de
narrativa galega, española e outras linguas,
Rosa Aneiros por Resistencia; Almudena
Grandes con Los aires difíciles e a Jonathan
Coe pola súa novela O club dos canallas.
Aneiros dedicoulle ás plataformas Nunca
Máise Burla Negraun premios que en edi-
cións anteriores trouxo á cidade escrito-
res como José Saramago ou Paul Auster.♦

Programa máxico
para o salón
O Salón Internacional do Libro Infantil e
Xuvenil chega a súa quinta edición cun
programa dedicado á “Fauna Máxica”.
Dos días 1 ao 8 de febreiro o Pazo da
Cultura de Pontevedra acolle un progra-
ma composto por obradoiros encontros e
exposición que dirixe o escritor Manuel
Lourenzo e promove a AS-PG e o conce-
llo da cidade. Seres fantásticos, magas,
contacontos demais fauna literaria inva-
dirá un programa no que participarán ta-
mén María Campos, Oscar Villán, Kiko
da Silva, Miguelanxo Prado, Antonio
Reigosa, o Mago Teto ou Suso de Toro.♦

sector do audiovisual deba-
te arredor da segunda canle
da televisión pública gale-
ga, tema que se leva recla-

mando desde hai anos diante tamén de
entidades como o Consello da Cultu-
ra, que está de actualidade por dous
asuntos. Por unha parte porque vén de
presentar a edición facsimilar do Có-
dice de Toledo das Cantigas de Santa
María de Alfonso X O Sabioe tamén
porque recibiu a visita do portavoz do
BNG, Anxo Quintana, que defendeu

diante do presidente Alfonso Zulueta
o seu proxecto de creación do Institu-
to Castelao. Eugenie Grandet de Bal-
zac xa está en galego e a tradución
valeulle a Emma Lázare gañar a ter-
ceira edición do premio Plácido Cas-
tro. Até o sinalado 14 de febreiro non
se coñecerá, en cambio, o nome do ga-
ñador da oitava edición do certame de
cartas de amor que unha vez máis
convoca Radio Fene e que promove
un xénero en proceso de extinción po-
las novas linguaxes do mail e os sms.♦
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Margarita Ledo...
acción!

ANDRÉS PANARO

Rosa Aneiros.

Miguelanxo Prado,
autoretrato.



CARME VIDAL
Os blogs son unha nova forma
de comunicación, un soporte li-
terario distinto, un xeito reno-
vado do diario persoal ou mes-
mo un espazo virtual de inter-
vención política. En poucos
meses colgáronse na rede arre-
dor de corenta bitácoras perso-
ais nas que cabe de todo. Fran
Alonso, Manuel Gago e María
Yáñez son tres dos novos au-
tores de diarios electrónicos. 

O escritor e editor Fran Alonso é
un dos últimos en incorporarse ao
blogmillo, termo acuñado con
ironía por María Yáñez pero que
tivo boa acollida entre os bloguei-
ros galegos. Arredor de dúas se-
manas leva aberto un “cosmoca-
derno” (http://cabrafanada.blogs-
pot.com) desde o que os seus lec-
tores se atopan cun Fran Alonso
talvez máis directo que verque na
rede as súas impresións, as súas
preferencias literarias ou tamén
algún episodio da súa vida cotiá.
Para o escritor, os blogs son unha
ferramenta en expansión da que
el quixo botar man, entre outras
cousas, porque lle gusta manterse
“tecnoloxicamente consciente”.
Fran Alonso é dos que opina que
a cultura galega non pode quedar
á marxe das novas tecnoloxías
porque “o futuro xógase na rede”. 

Especialista nas novas tecno-
loxías da comunicación é o direc-
tor do xornal www.culturagale-
ga.org, Manuel Gago, que ten ta-
mén unha bitácora na súa páxina
(http://manuelgago.org/blog). “O
blog significa a democratización
do soporte, o acceso á comunica-
ción nun tempo no que se deu un-
ha gran concentración dos me-
dios. O que cambia é a relación
horizontal que se estabelece” de-
fende Gago, que aproveita tamén
o seu espazo na rede para refle-
xionar sobre todos estes temas.
Son moitas as calidades que pode
poñer para convencer da bondade
dos blogs. A inmediatez e a conti-
nuidade da comunicación cos lec-
tores, o feito de compartir de for-
ma xenerosa a información ou a
cantidade de vínculos que se inte-
rrelacionan nun xénero que, ao
seu ver, “ferve”, son algunhas de-
las. “Estamos diante dun formato
moi libre e que promove moita in-
formación. O hipervínculo é unha
marca clara dos weblogs porque
parte do teu discurso está noutros
sitios. Iso fai tamén que a autoría
sexa compartida entre o usuario e
o autor. Outra marca sería o senti-
do da comunidade horizontal” si-
nala Gago. 

A nada que se abran uns can-
tos blogs galegos dos case corenta
que se recollen no dominio bloga-
liza, a mellor forma de acceder ás
bitácoras na nosa lingua, é doado
aprezar o sentido de comunidade
do que fala Gago. Por exemplo,
cando Fran Alonso pon na rede
“cabrafanada” desde os outros
blogs réndenlle un eufórico recibi-
mento. Ofrécello, por exemplo,
Mª Yañez (http://todonada.blogs-

pot.com), xornalista e autora dun-
ha das bitácoras á que máis se re-
miten o resto dos blogueiros. “Á
hora de escribir estás a tecer unha
rede, aprovéitanse as posibilida-
des do hipertexto. Se falas, por
exemplo, de Nacha Popbuscas
directamente a súa páxina para fa-
cer un vínculo. Asensación de co-
munidade é innegábel e tamén a
forma de compartir información”
di María Yáñez. 

Unha certa euforia

Todos asisten a unha certa eufo-
ria que se está a crear arredor dos
blogs. No mes de decembro
practicamente se duplicou o nú-

mero dos escritos en galego e
Manuel Gago prevé que nos pró-
ximos meses a cifra aumente
considerabelmente. A comunida-
de medra e, canda ela, o número
dos seus lectores, o que pode le-
var tamén a un certo cambio na
liña dalgúns dos discursos. Adi-
víñase, por exemplo, na expre-
sión angustiada do autor, anóni-
mo, de http://astuasbalas.blogs-
pot.com: “Trémanme as pernas e
empézame a correr a suor. Este
blog, que naceu para tres amigos,
esténdese e ameaza con curtarme
a liberdade”. “Ao principio moi-
tos mantiñan o nome de diario ou
bitácora e cando se fai con esa
vocación é fácil botar a lingua a

pacer, ao optar por facer diario os
lectores poden seguir a vida en
directo” di María Yáñez, autora
dun blog no que desprega moita
ironía e unha manchea de re-
ferencias curiosas e interesantes.
Sorprendeulle, por exemplo, ins-
talar un contador e comprobar
que tiña 150 visitas, o que fai que
sinta un certo compromiso cos
lectores, compartido tamén cos
outros autores de bitácoras. 

Non garda María Yáñez iné-
ditos na súa casa. “O formato
blog pégame ben. É o que máis
me vai porque podo escribir en
cápsulas, ou amañar cunha foto e
un vínculo, ten moito a ver co
xornalismo” di a autora de todo-
nada que mostra entusiasmo
diante do crecemento do “fenó-
meno” dos blog, ao seu ver, “un-
ha praga que se contaxia”. Ma-
nuel Gago anota que a través de-
les pódense tamén descubrir “ta-
lentos, persoas que non estaban
nos circuítos literarios pero que
escriben con moita calidade na
rede”. Atento a isto está Fran
Alonso, tamén editor, que aprecia
“vocación literaria en moitos de-
les, pode ser o caso de autores que
atopen así a súa oportunidade de
facer algo creativo”. 

Poñer mans á escrita

Apunta Fran Alonso que o diario
é un xénero case inédito na litera-
tura galega, feito que vai desapa-
recer coa existencia destes novos
cadernos virtuais. O material co
que se fai un blog é diverso. Fran
Alonso, por exemplo, afirma que
a súa idea é intercalar cuestións
persoais con temas de interven-
ción social e política e promete
atoparse con asiduidade cos seus
lectores. Para Manuel Gago, po-
ñerse diante do ordenador para
ampliar o seu diario é “profunda-
mente divertido e permite tamén
organizar a propia cabeza. Cando
se actualiza é para compartir algo
que interesa”. Tamén para Mª Yá-
ñez é “unha vía de escape, un di-
vertimento e, en certa medida, un
vicio, xa que é difícil pasar unha
semana sen escribir nel”. Textos
peneirados de vínculos que espa-

llan a información case até o infi-
nito e imaxes son o material co
que están feitos os blogs, produtos
de variado deseño que aproveitan
ben a expansión das cámaras dixi-
tais para introduciren xunto ao
diario o álbum de fotos persoal. 

“Os weblogs son máis vellos
que o demo!” exclama nun mo-
mento Manuel Gago. Refírese a
que circulan xa desde 1999, data
case prehistórica na rede. “O que
vivimos agora é unha moda me-
diática que prende por esa fasci-
nación que dá a publicación in-
mediata, a autoría compartida ou
a comunidade que se crea” di Ga-
go. O “contaxio” que provoca o
estilo do blog está a “invadir” ta-
mén outros xéneros e soportes e,
como exemplos estarían os Dia-
rios de Anxos Sumai –recollidos
no volume Anxos de garda(Edi-
cións ANosa Terra)– ou a colum-
na “Vai de Blog” de Fran Pérez
Lorenzo no diario Galicia Hoxe.
“Cada vez os medios están menos
separados entre si. No xornalismo
ábrese a posibilidade de que o
profesional dispoña dun espazo
para facer un texto máis interpre-
tativo que a información que pu-
blica no xornal” defende Gago. 

Blogaliza

Desde www.blogaliza.orgpóde-
se acceder directamente aos blogs
escritos en galego. Preséntase co-
mo un “espazo común para as
xentes que fan da web o seu lugar
de apuntes, o caderno de pensa-
mentos, o voceiro das tripas”.
Quen se achegue nestes días ás
distintas bitácoras atopará com-
pleta crónica do que pasou en Sa-
da, lerá comentarios de todo tipo
de Master and Commander, en-
traranlle boas ganas de ler Ébano
de Kapuscinski e saberá tamén
que “Turzi” acaba de saír dunha
depresión e que Fran non vai ser
quen de fuxir xa da gripe. Amaior
parte dos autores agóchanse no
anonimato pero iso non tirou para
que a comezos de ano se organi-
zara unha “bloquedada” na Coru-
ña e algúns deles prometeran fa-
cer “proselitismo” con licor café
para aumentar o blogmillo.♦
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Chegan os blogs
Os novos diarios de escritores multiplícanse na rede

María como  personaxe de South Park. Abaixo, portada do disco do grupo de elec-
troclash Superputa.

María Yáñez é unha das blogueiras máis preocupadas polas imaxes. Sobre estas liñas, pantallazo dos Sims, un dos xogos preferidos da autora.
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A.N.T.
Despois de acoller dos días 16
ao 18 de xaneiro o Primeiro
Encontro luso-galaico de Ani-
mação a cidade de Porto pre-
párase xa para a celebración
da XXIV edición do Festival
Internacional de Cine Fan-
tástico que terá lugar a partir
do próximo 16 de febreiro,
que se ven de presentar cun
notábel recorte presupostario. 

Balance positivo para a primei-
ra cita común dos representan-
tes do cine de animación gale-
go e portugués que tivo lugar
en Porto durante a pasada fin
de semana. Con especial desta-
que en Portugal, o certame or-
ganizado pola Associação Por-
tuguesa dos Produtores de Ani-
mação e a Casa da Animação
de Porto contou cunha singular
presenza institucional portu-
guesa, desde o presidente do
Instituto de Cinema, Audiovi-
sual e Multimedia até o secre-
tario de Estado da Cultura que
pechou un encontro que espera
ter a súa seguinte cita en Gali-
za, á espera tamén da celebra-
ción dun foro especial en se-
tembro en Compostela.

Especial protagonismo ti-
veron no encontro de Porto os
produtores d’O Bosque Ani-
mado. Manuel Gómez, de Dy-
gra Films, falou da experien-
cia desta película, que foi vis-
ta en Portugal por 50.000 per-
soas, e presentou o proxecto
que están a realizar da pelícu-
la O soño dunha noite de San
Xoán, que conta cun 20 por
cento de participación portu-
guesa e se estreará na prima-
vera do próximo ano 2005. No
encontro do Porto proxectouse
como estrea o filme O Cid. A
lenda, da productora Filmax
presidida por Xulio Fernández
e destacouse a vontade común
dos profesionais portugueses e
galegos de participaren en
proxectos conxuntos. 

A produtora de Xulio Fer-
nández estará presente tamén
na programación do Fantas-
porto, o Festival Internacional
de Cine Fantástico do que se
vén de presentar a súa XXIV
edición. O director do certa-
me, Mário Dorminsky, non
evitou falar de “cenário de cri-
se” para se referir á redución
de presuposto que por segunda
vez lle afecta a este festival,
que se celebrará nas dúas últi-
mas semanas de febreiro. Ma-
lia iso, tamén Dorminsky cele-
brou un programa que será
inaugurado coa película
Northfork de Michael Polish e
se clausurará con The cooler
de Wayne Kramer. A filmogra-
fía galega estará presente can-
do se proxecte a película Trece
badaladasde Xavier Villaver-
de e o corto As Muxicas, de
Carlos Alberto Alonso, reali-
zado sobre un relato do escri-
tor mozambicano Mia Couto,
coa intervención de Feli Man-
zano, Tucho Lagares e Manuel
Lourenzo, ademais da exhibi-
ción de varias películas da

produtora de Xulio Fernández.
O Fantasporto lembrará na
primeira semana a cineasta

Leni Riefenstahl e a Boris
Karloff e contará con vinte fil-
mes que competirán na sec-

ción oficial. As seccións ‘Fan-
tástico’, ‘Panorama’ e Semana
dos Realizadores encherán de

fantasía, que promete desta
volta máis gore, as dúas salas
do Rivoli de Porto.♦

Porto, do cine de animación ao fantástico

A.N.T.
Un concerto de Lluis Llach que
terá lugar o próximo 24 de xa-
neiro no Pazo da Cultura supón
a apertura en Pontevedra da
programación do Ano da Músi-
ca, declarado así para conme-
morar o centenario da grava-
ción do primeiro disco galego. 

Durante todo o ano a músi-
ca terá unha presenza especial
en Pontevedra, xa que o gober-
no municipal decidiu dedicar-
lle o ano pola celebración do
centenario da gravación do pri-
meiro disco galego, “Aires d´a
Terra” en 1904. Un concerto de
Lluis Llach inaugurará o día 24

a programación deste ano e su-
porá tamén o inicio do ciclo
“Con Voz Propia”, dedicado ás
distintas músicas da península.
O cantautor euskaldún Ruper
Ordorika actuará no Pazo da
Cultura o día 31 de xaneiro e
en febreiro participarán neste
ciclo Mercedes Peón que está a
ter un singular éxito interna-
cional co seu segundo disco,
Javier Ruibal e a aplaudida
cantante portuguesa, Mariza,
unha das voces máis aclamadas
en toda Europa. Neste primeiro
trimestre do Ano da Música, o
concelleiro de Cultura, Luís
Bará presentou a variedade de

músicas que soarán na cidade e
deste xeito, o Teatro Principal
acollerá o ciclo Pontejazz coa
participación de Víctor de Die-
go, Perico Sambeat, Raynald
Colom e a SPJ-Pontevedra
Jazz Group; un concerto da Or-
questra de Cámara Lira, a ac-
tuación do Coro Ultreia e o xa
a fins de marzo e en abril o ci-
clo “Voces do Jazz” con Jimmy
Scott, Rosa Passos e Kurt
Elling. Será esta a primeira eta-
pa dunha programación que se
completará con exposicións,
encontros, edicións musicais e
moitos máis concertos no
transcurso do 2004.♦

Lluis Llach abre
o Ano da Música en Pontevedra

Cartaz do Fantasporto e fotogramas de O bosque animado e O Cid.



Título: Bieito Dubidoso.
Autor: Roque Cameselle.
Edita: Xerais.

Roque Cameselle quixo escri-
bir unha novela onde o protago-
nista é un mago, e non a maxia,
situando a acción na Galiza de
alá polos anos
mil e pico, rei-
nando Fernan-
do o Segundo,
cando os por-
tucalenses es-
taban a piques
de segregaren
definitivamen-
te do Reino de
Galiza, asusta-
dos do amea-
zador poder
que a sé compostelana estaba
atesourando. Por isto, e porque
en Bieito Dubidosoé diáfana
unha vontade de estilo arcai-
zante na que o dominio lingüís-
tico ten protagonismo especial,
o referente xenérico que mellor
lle cadra é a novela histórica. A
novela histórica ao xeito clási-
co; aínda que este non é o úni-
co referente a que responde nin
o fai de maneira absoluta e in-
condicional. 

Advertimos, primeiramen-
te, non só certa carnavalización
(as personaxes saben que viven
unha vida de mentira) senón ta-
mén un vivir a historia como
testemuñas e non como prota-
gonistas. Máis que narrarse, os
acontecementos son citados.
En ambos casos o resultado se-
mella un efecto colateral da
propia tarefa do novelar, máis
que unha meta procurada in-
tencionadamente.

Pero nesta novela áchanse
tamén os ingredientes que
Harold Robbins definiu para
a fórmula do best-séller: o
poder, o sexo, os cartos e os

ideais. Sen o concurso dos
dous primeiros é imposíbel
entender Bieito Dubidoso, o
terceiro tamén é importante,
mais no cuarto a novela agra-
decería que se afondase ben
máis, sobre todo tendo en
conta a trascendencia do mo-
mento histórico escollido.
Neste navegar entre dúas au-
gas, quíxose fuxir da menos
prestixiada fórmula do best-se-
ller, se cadra marcando distan-

cias co fenómeno Harry Potter.
O centro da novela é, lóxi-

camente, Bieito Dubidoso. Un
estraño narrador (nunca xusti-
ficado, mais dunha omniscien-
cia tan total que non só coñece
a historia que relata senón cou-
sas que han pasar moitos sécu-
los despois) cóntanos a súa vi-
da. Bieito é un ser tamén estra-
ño, un rapaz que ten a faculta-
de de facer trucos de maxia que
a todos deixan coa boca aberta,

que vive nunha familia, tamén
pouco habitual, onde o pai ten
negocios raros mais moi rendí-
beis e a nai le en arameo. 

Se a isto xuntamos as loi-
tas que en Tui civís e relixio-
sos manteñen polo control da
cidade, que á súa vez está no
centro da disputa entre a Sé de
Santiago e a de Braga, temos o
que vai ser a novela: un asom-
broso mago que se ve envolto
primeiro na tirapuxa polo con-
trol de Tui, primeiro, e despois
no parto do Reino de Portugal.
Son os mellores momentos da
novela. 

Entre unha e outra, Bieito
ten tempo para mergullarse nas
luces e sombras da forza das
paixóns amorosas contrapos-
tas, véndose na obriga de ter
que escoller entre Destreza e
dona Urraca, xusto cando a no-
vela confirma un ar de melo-
drama (preto da traxedia) que
xa iniciaran anteriormente os
amores ilícitos do pai de Biei-
to. Aquí a novela perde boa
parte da plasticidade que antes
tiña e volverá recuperar, o que
se evitaría tendo algo máis de
coidado na creación e descri-
ción dos ambientes (e hai ben
deles e ben diferentes).

No conxunto dos referentes
xenéricos entre os que abana
Bieito Dubidoso(novela histó-
rica, best-seller, cun algo de
melodrama) hai que sumar a
novela de aprendizaxe. Conto-
do este abanear (incompleto
sen a novela de aventuras) non
ten porque ser malo. E esta, po-
lo demais, unha novela co mé-
rito de introducir personaxes (o
mago) e épocas (independencia
de Portugal) de, polo de agora,
pouca concorrencia, na litera-
tura galega.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Manuel María
narrador
Historias do empardeceré o úl-
timo volume en prosa de
Manuel María. O volume está
dividido en dúas partes. Na
primeira, o
autor chairego
retrata
personaxes
“que non son
ben de seu, ta-
mén chamados
privadiños ou
derramados”,
perfís de
inocentes, unha
figura tan queri-
da pola literatura. Na segunda,
inclúense relatos de diferentes
facturas e rexistros, nos que o
humor e o gusto polo intrahisto-
ria están moi presentes. Edita
Laiovento.♦

Amizade antiga
Galaxia edita A noite da
aurora, de Camilo Gonsar. A
través do testemuño de varios
personaxes (o
Lor, o Cibias,
o Boro ou o
Amadeo, entre
outros), o
autor pescuda
na busca da li-
berdade, no
sentimento
amoroso, no po-
der da amizade
e no pouso que
deixa a historia sobre os homes,
na influencia do tempo na nosa
ollada respecto á vida.♦

Amor tolo
Un home xa maduro, profesor
de Crítica Literaria, atopa en
Cristina, unha moza de pouco
máis de vinte anos, o sentido á
súa vida. O amor convérte-
se pouco a
pouco en ob-
sesión e a súa
existencia,
equilibrada e
reflexiva, pasa
a ser un caos
no que só lle
importa estar
con ela.
Manuel-Anxo
Laxe Freire pu-
blica Xogos serodios, en Edi-
cións Lea, unha novela de cor-
te realista que pescuda nos
sentimentos, na tríada que go-
berna a vida de Ramón Eiras,
amor, sexo e violencia.♦

Revisitar
a Celso Emilio
Mónica Góñez é a encargada
de editar a Obra narrati-
va de Celso
Emilio
Ferreiro, que
publica
Xerais. Neste
volume inclú-
ense os seus
dous volumes
de relatos, A
fronteira infin-
da e A taberna
do galo.♦♦

Bieito
Dubidoso
abala entre
a novela
histórica e o
best-séller,
cun algo de
melodrama.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. ÁMOTE .
Xosé Carlos Caneiro.
Galaxia.

2. TRECE BADALADAS .
Suso de Toro.
Xerais.

3. FÁLAME SEMPRE .
Xosé Cid Cabido.
Xerais.

4. OS MEUS OLLOS.
Ramiro Fonte.
Xerais.

5. UN NOME DE DICIONARIO .
Amélie Nothomb.
Galaxia.

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. OS REIS DE GALICIA .        
Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.

4. DICIONARIO DOS NOMES
GALEGOS.

Xosé Feixó.
Xerais.

5. FAROS DE GALICIA .
Lino Pazos.
Galaxia.

Tabela das letras

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

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

Un mago entre Galiza e Portugal
Roque Cameselle ensaia a novela histórica

Os reis
de

Galicia

Anselmo

L pez 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.

Roque Cameselle.
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Título: Historias do empardecer.
Autor: Manuel María.
Edita: Laiovento.

O escritor de Outeiro de Rei,
Manuel María, cultivador de to-
dos os xéneros desde a poesía, o
ensaio, facendo paradas na dra-
maturxía (Auto de mariñeiro,
Auto da costureira, Barriga ver-
de,...) ou nas colaboracións na
prensa, como era a inesquecíbel
columna publicada en A Nosa
Terra baixo pseudónimo, poste-
riormente recollidas no libro,
Andando a Terra 1977-87,de-
senvolveu tamén o labor de edi-
tor con dúas coleccións de poe-
sía, Xistral e Val de Lemos, on-
de publicaron poetas coma Ber-
nardino Graña, Celso Emilio Fe-
rreiro ou o propio Manuel Ma-
ría, mais creando asemade un
espazo para as novas voces que
estaban a xurdir na poesía no pa-
ís, Fiz Vergara Vilariño e Darío
Xohán Cabana entre outros.

O poeta que acudía á tertulia

do café Méndez Nuñez para
compartir verba con Pimentel,
Fernández de la Vega, Iglesia
Alvariño ou Ánxel Xohán (Do
Castro na sua
serie Docu-
mentos acaba
de publicar os
seus poemas e
impresións car-
cerarias nun
fermoso volu-
me facsimilar
mimando os
debuxos e cali-
grafía) vén de
tirar do prelo
un novo libro
para sumarlle a
súa xa prolifica
obra. Cun títu-
lo esclarece-
dor, estas Historias do emparde-
cer, amosan o compromiso do
autor con Galiza, presente en to-
da a súa produción, o compro-
miso social, a lingua que reflec-
te a fala e mentalidade popular

da Terra Chá, esta última non só
lle dá título a un dos poemarios
máis coñecidos do autor de Mui-
ñeiro de brétemas, tamén é a
paisaxe que domina nestes rela-
tos curtos, retratos tirados do
momento parafraseando a Car-
tier Bresson, tentando resumir
en poucas liñas os carreiros da
vida polos que devalan os prota-
gonistas, de estrutura aberta, es-
tes retratos lixeiros abéiranse á
crónica por onde esvara unha
pequena anécdota que é o cerne
da narración onde se mestura
tenrura, ironía e o humor acedo.

Loita o autor de Os soños na
gaiola contra a homoxeneidade,
o marabilloso, con pegadas cun-
queirás cítanse na primeira parte
do libro Breve noticia dalgúns
que non son ben de seu tamén
chamados privadiños ou derra-
madosno que os retratos saídos
do maxín de Ana Pillado embe-
lecen a ricaz prosa do poeta da
Terra Cha, fondo paisaxístico
por onde camiñan O Gabrieliño
do Castro Anastasio, o Merexil-
do ou A Tola de Vilauxe até
completar os once retratos polos
que esvara tamén a poesía, a que
o autor adicou os meirandes es-
forzos da súa creación.

A segunda que recibe o título
de Pequenas crónicas de Figu-
rantes, Camiñantes e mareantes,
máis curta en número de narra-
cións, só catro, medran en lonxi-

tude con temáticas máis amplas.
As narracións que integran

este volume foron escritas co-
mo di o autor na carta ao editor
a modo de prólogo en diversas
épocas e inspiradas no modelo
xornalístico e en Cousas de
Castelao sendo algúns inéditos
e outros publicados en edicións

de escasa circulación podendo
considerarse tamén coma tal.

Historias do empardeceré
un libro de lectura agradable,
que nos fai voltar o ollar a ou-
tros tempos, outros mundos
con agarimo e nostalxia.♦

XOSÉ FREIRE

Retratos ao minuto de Manuel María
Historias do empardecer, última mostra da prosa do autor chairego

Título: Fálame.
Autor: Antón Lopo.
Edita: Colección Esquío. Ferrol.

Fálame, accésit do XXII Premio
Esquío de Poesía, é o sétimo li-
bro de poemas de Antón Lopo.
O volume ten 37 poemas, que
compoñen tres libros separados
por follas en branco, a non ser
que o exemplar manexado por
este reseñador estea estragado.

Son poemas de diferente
extensión, mais case todos go-
zan dunha característica co-
mún: son poemas narrativos.
Ou, mellor, narracións conver-
tidas en poemas. Para o poeta
galego, como para o estadouni-
dense Frank O’Hara, seica o
importante é facer un relato/
case/ importantísimo.

Nestes poemas (moitos de-
les soan a Allen Ginsberg, so-
bretodo “A soidade”, que pare-
ce un palimpsesto de “Ouveo”
do norteamericán) o autor in-
troduce un ton coloquial, mais
non acada o seu obxectivo fi-
nal. O coloquialismo tenta cap-
tar a impresión da vida facendo
subir o todo cara á superficie...
empregando a superficialidade
como adorno. E adorno hai
moito nestes poemas: Dígolle/
“Voume”/ e voume./ Il non o
entende/ e non teño tempo de
detallarle os motivos. Creo que
tampouco é o momento, etc.,
mais a impresión de vida –ben
que semelle o contrario–  brilla
por ausencia.

Lopo quixo plasmar a vida
como desfile de momentos, de
fragmentos, como un caos de
memoria e sucesos dentro da
masa de memoria e sucesos.
Quixo plasmar a vida cotiá, pa-
ra iso introduciu nos seus poe-
mas a vulgaridade, o vigor, as
x e n e r a l i z a -
cións engano-
sas, a superfi-
cie trivializada
da vida da ci-
dade, todo isto
atravesado por
un prosaísmo
que quere ser
lirismo. Mais
fallou, xa que
raramente aca-
da fixar ou ilu-
minar o parti-
cular cotiá.
Quizá o erro
está nun fallo
técnico, pois
ás veces os po-
emas parecen simples transcri-
cións de magnetofón sen un
posterior traballo imaxinativo e
de metaforización. Ou foi pro-
blema da ironía débil do poeta?
Ou, talvez, ao formar o presen-
te, segundo se le na lapela,
“parte dun proxecto que se ini-
ciou co poemario oral Prestixi-
tador”, o poeta non se decatou
que moitas veces o auditor
transportado convértese des-
pois nun lector decepcionado.♦

X.G.G.

Antón Lopo
e a vida cotiá

Quixo
plasmar a
vida cotiá,
para iso
introduciu
nos seus
poemas a
vulgaridade,
o vigor,
mais
raramente
acada fixala
ou
iluminala.

Manuel María.                                                                         PACO VILABARROS

Un libro de
lectura
agradábel,
que nos fai
voltar o
ollar a
outros
tempos,
outros
mundos
con
agarimo e
nostalxia.



Título: Medea.
Autora: Luz Pozo Garza.
Edita: Linteo.

Edicións Linteo publicou re-
centemente a obra de Luz Pozo
Garza Medea en Corinto, en
versión bilingüe traducida ao
castelán e introducida polos la-
tinistas e rosaliólogos Aurora
López e Andrés Pociña, unha
obra que demostra a plenitude
creativa da poeta e que acaba
de ser obxecto dunha lograda e
vibrante lectura dramatizada
no Museo de Belas Artes da
Coruña da man de Olga Patiño,
Manuel Lou-
renzo, Santia-
go Fernández
e a propia Luz.
Trátase dun
longo poema
de 574 versos
divididos en
dúas parte, de
229 e 345 ver-
sos, nas que se
escoitan as vo-
ces de Medea,
a Nodriza, o
Coro e Xasón,
e nas que se
reescribe o mi-
to, seguindo,
como indican
os citados lati-
nistas, as ver-
sións clásicas
de Eurípides, Ovidio e Séneca.
Mais, tal como tamén expoñen
os seus introdutores, o mito foi
ademais galeguizado facendo
resoar nel os motivos rosalia-
nos das que non cantan as
pombas e as flores, morren de
sede e lles falta o aire, ademais
de levar cravado no máis pro-
fundo do corazón o cravo da
paixón inarrancable. Pero na
galeguización están presentes
tamén as illas Cíes coas que so-
ñaba a Medea dos primeiros
anos e os fíos de ouro do Sil
cos que as ninfas de Gallaecia
teceron o peplo co que a heroí-
na vai agasallar mortalmente a
súa rival Creusa.

Esta pequena obra mestra e
magnífica peza poética repre-
senta unha novidade absoluta
na obra de Luz: a da poesía
dramática, e demostra, unha
vez máis, o talento aberto á
aprendizaxe das empáticas lec-
cións dos mestres amigos, nes-
te caso, Aurora López e Andrés
Pociña, que lle contaxiaron o
seu entusiasmo polo mito de
Medea cando estaban prepa-
rando a edición da obra monu-
mental Medeas. Versiones de
un mito desde Gracia hasta
hoy (Universidad de Granada,
Granada, 2002), enrolando así
a autora nunha aventura inusi-
tada no conxunto clásico dos
seus versos. Porque, e isto é al-
go novo, a escrita de Luz déi-

xase admirablemente levar po-
la paixón tráxica de Medea no
seu delirio desbordante e ábre-
se á asombrosa xustificación
das profundísimas razóns da
súa senrazón, penetrando na
boca do volcán do seu patos
traidor e asasino, fillo do máis
elouquecido amor-odio, arrasa-
dor de todo e castigo de ino-
centes, que aquí aparece radi-
calmente comprendido desde o
doloroso interior da protago-
nista, ferida desde a nenez pola
morte da nai e dirixida polo
inalterable destino trazado po-
los deuses intrigantes.

Como o prerromántico ale-
mán Klinger, Luz sitúa a súa
Medea en Corinto e fai dela
unha femia poderosa: unha
impresionante muller bárbara
e salvaxe, unha maga malvada
e asasina, como unha magnífi-
ca meiga demoníaca profun-
damente reafirmada na malda-
de máis radical. Porque esta
Medea é ante todo unha mu-
ller profundamente autoafir-
mada que non se teme a si
mesma e non dubida un ins-
tante no recoñecemento e na
total aceptación do mal que a
habita, proclamando a todos
os ventos, eu son así e así se-
rei: “¡Eu son Medea!”. E Me-
dea será entón asasina impla-
cable, fraticida e infanticida,
creadora dos maiores horrores
apocalípticos. Mais será inelu-
diblemente todo isto porque é
esencialmente a paixón amo-
rosa cega que sente por Xasón,
un sentimento que a define,

enche e reborda e é a única
maneira que ten de estar no
mundo e ser na vida. Unha
paixón amorosa que non é
propiamente amor senón
amor-odio. Luz centra a obra
no tema da infidelidade de Xa-
són e no motivo das traicións:
da presente traizón de Xasón a
Medea ao renegar dela e esco-
ller nova esposa, e a vella trai-
zón de Medea á súa patria e á
súa familia polo suposto amor
a Xasón. E a peza recrea así
ese amor-odio que a infideli-
dade do esposo pon ao descu-
berto nela cunha intensidade
rebordante de furor e delirio
que nos deixa ver os celos, a
ira, a cólera, a rabia, o rancor e
a vinganza máis desatados.
Desta maneira, a obra desen-
volve a escena orixinaria da
loita dos sexos facendo de
Medea a muller vulnerada, hu-
millada e vencida polo home,
e duplamente estranxeira, por-
que lle falta a súa patria pri-
meira que é seu home e é ex-
pulsada da nova patria do seu
home, quedando sen lugar na
terra, como emblematicamen-
te quedan situadas as primei-
ras esposas cando o home con-
trae novas nupcias asumindo
todos os privilexios do poder
sexual. Medea víngase dos
agravios porque para ela Xa-
són é tamén o inimigo emble-
mático que a utilizou a ela no
pasado para obter beneficios e
poder como utiliza agora para
o mesmo á súa rival Creusa. E
a vinganza máxima, como

sempre, recae nos inocentes,
os fillos, porque a espiral da
maldade utiliza todos os me-
dios, mellor canto máis per-
versos, para conseguir os seus
depravados fins. Non hai dú-
bida: isto é a guerra, a guerra
dos sexos, e isto non é amor
porque a negación mesma do
amor é responder ao mal co
mal na dialéctica do mal cha-
mado amor-odio. E así a obra
acaba dicindo “A culpa foi dos
deuses intrigantes! / ¡NON CUL-
PEDES Ó AMOR!”. Porque a pai-
xón de Medea non é amor, se-
nón xusto e só o seu contrario:
odio. Un odio xerado na loita
desigual polo poder dirixida
polos mecanismos corruptos
da dominación que na antigüi-
dade foron chamados os impe-
rativos dos deuses intrigantes. 

O movemento de libera-
ción das mulleres reutilizou
moitos dos mitos clásicos, co-
mo Antígona, Atalanta, Hele-
na, Casandra ou Penélope,
subvertíndoos e dándolles un-
has novas interpretacións libe-
radoras. Penso que no caso de
Medea a recreación liberadora
é imposible: sempre será a es-
crava do amor-odio xerado no
poder sexual e na rede de todos
os demais poderes androcén-
tricos. Esa é Medea. E así nola
plasma Luz, lúcida e totalmen-
te posuída pola profunda tra-
xedia da maga. Se ela di “Eu
son Medea”. Digamos todas:
“Eu non son Medea”.♦

CARMEN BLANCO
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Pueblos
Nº 9. Decembro 03. Prezo 3 euros.
Coordina: Luis Nieto.

Carlos Taibo repara na
relación entre Europa e os EE
UU. Laurent Carasso reflexio-
na sobre as tensións sociais do
goberno francés. Phil Hearse
dá conta da crise política
da esquer-
da
representa-
da por Tony
Blair. Publí-
case un dos-
sier sobre a
situación do
conflito
palestino-is-
raelita.
Majed Nassar
reflexiona sobre as relacións
do mundo árabe coa democra-
cia. Alejandra Walzer desmen-
te o mito de que a publicidade
é artística e revolucionaria.♦

Viento Sur
Por una izquierda
alternativa

Nº 71. Novembro 03. Prezo 7 euros.

G. Buster publica un proxecto
de constitución alternativa pa-
ra Europa. Gabirel Ezkurdia
escribe sobre o conflito
checheno. Denis Horman e
Doug Hen-
wood refle-
xionan
sobre o
fracaso do
Cumio da
OMC en
Cancún.
Adolfo Gilly
explica a ”ter-
ceira
revolución bo-
liviana”. Jaime Pastor critica o
carácter pactista co réxime an-
terior da Constitución do
1978. Francisco Letamendia
analiza o principio de autode-
terminación no contexto
actual. Publícanse os versos
da extremeña Ada Salas.♦

Hika
Nº 150. Decembro 03. Prezo 5 euros.
Edita: Hirugarren Prentsa.

Joxe Iriarte e M. Larraz
entrevista o que fora portavoz
da ilegalizada Batasuna,
Arnaldo Otegi. Petxo Idoiaga
e Ramón Zallo reflexionan
sobre a
proposta
de
reforma
estatutaria
do
lehendaka-
ri Juan José
Ibarretxe.
Ioseba Ece-
olaza recor-
da a
homenaxe
aos republicanos no
Congreso. Iñaki Uria entrevis-
ta a Carne Porta, vicesecreta-
ria xeral de ERC. A Fundació
per la Pau analiza os
orzamentos para investigación
e desenvolvemento civil e mi-
litar. Ángel Alfaro explica a
situación política da Repúbli-
ca Democrática do Congo.♦

Eu non son Medea
Luz Pozo recrea nun poema dramático
o mito grego traído a Galiza

Ábrese
a autora á
asombrosa
xustificación
das profun-
dísimas
razóns da
senrazón
de Medea,
penetrando
na boca
do volcán
do seu
patos
traidor e
asasino.

Luz Pozo nunha imaxe da mocidade.



Por que escolle o asalto ao
Santa Maríacomo tema para
a súa primeira película?

Trátase do primeiro asalto
político da historia pero descoñé-
cese completamente, tamén por
parte da esquerda, o que real-
mente representa na época. Nes-
ta película, os protagonistas son
as persoas que pasaron pola ex-
periencia directa, os membros do
comando e o que serían os alter-
egos dos tres históricos, é dicir,
os fillo de Pepe Velo, Víctor Ve-
lo, o fillo de Soutomaior, Federi-
co Fernández Ackermann, e o lu-
gartenente de Galvão, Camilo
Tavares. A partir de aí interveñen
tamén unha serie de personaxes
que viviron o feito como son as
mulleres vinculadas a eles, as
compañeiras de Velo e Souto-
maior ou a sobriña de Galvão,
que é a depositaria do seu legado.
Xúntase a visión da sociedade da
época a través de materiais diver-
sos e do relato directo de Domi-
nique Lapierre que foi quen cu-
briu o acontecemento para Paris
Match. Utilicei ademais moitas
máis fontes, mesmo foron grava-
dos viaxeiros que non aparecen
na película pero que funcionaron
para corroborar o ambiente que
se vivía. O do Santa Maríafoi
unha sorte de arte pobreda polí-
tica pero cun éxito inmediato e
unha emoción moi difícil de
igualar. Coido que tamén vai
chamar a atención a recuperación
da época dos anos sesenta. Acos-
túmase a dicir que o século XX
québrase na Segunda Guerra
Mundial. A partir de analizar este
feito traslado a miña cronoloxía e
digo que o século XX aguantou
até os anos sesenta e houbo aínda
a posibilidade de retomar o me-
llor que o identificara, a demo-
cracia, a diferenza, o diálogo. O
principal desta película é que
mostra como protagonistas com-
pletamente diferentes entre si e
outras pezas como a prensa ou o
poder político foron sendo eco
unhas das outra até construíren
unha historia con final feliz que
se esquece na década seguinte.

Tratábase dun golpe con-
xunto para rebentar as dita-
duras de Franco e Salazar,
mais estas continuaron. Por
que define o do Santa María
como final feliz? 

Negocian e conseguen asilo
político, o feito é coñecido a ni-
vel mundial e son apoiados por
gobernos de Europa, o parlamen-
to inglés, poño por caso. E esta-
mos a falar duns homes sen me-
dios que se meten a polisóns! A
parte negativa é que se o Santa
María tivera aplicación práctica
e fixera canear a ditadura salaza-
rista teríase evitado a guerra co-
lonial en África e o sufrimento de
quince anos. Se as potencias in-
ternacionais rodean a ditadura
portuguesa non hai guerra e este
é un tema que na película queda
indicado pola filla de Humberto
Delgado. Esta acción sería im-
pensábel noutro contexto. 

Por que chega a poñerse
detrás das cámaras para diri-
xir ese proxecto?

Levaba pensando nel había
tempo e elaborara varios proxec-
tos previos, un deles con Manuel
Ferrol, que foi o fotógrafo que
cubriu a chegada da pasaxe a Vi-

go. Hai uns anos nunha estadía
en Quebec para estudar o seu ci-
ne nacional, decátome de que é o
que en Galiza se estivo reclaman-
do desde o Congreso da Emigra-
ción en 1956 cando Carlos Velo
defende un cine nacional avalado
polas institucións de cada país.
Foi á volta cando llo comentei a
Cipriano Jiménez, que me falou
da Produtora Cinematográfica
Nós, que fundara en 1976 con
Carlos Varela e Nemésio Barxa,
como efecto das Xornadas de Ci-
nema de Ourense. Conservábase
aínda a acta notarial da funda-
ción, as accións e toda a docu-
mentación da produtora. Decidi-
mos montar de novo a sociedade
e na primeira reunión acordouse
levar adiante o tema, coa desme-
sura de proxecto que significaba
para unha produtora pequena. 

Que supón recuperar a
produtora Nós?

Cando se recupera inténta-
se seguir sempre na mesma li-
ña, obviamente contextualizan-
do nas condicións de produ-
ción, temáticas e profesionais
que significan estes tempos.
Temos unha vantaxe obxectiva
con respecto aos anos setenta
que é a política de excepción
cultural, o grande triunfo de
Europa fronte ao cine comer-
cial que llo debemos a Francia.

Unha acción política con-
tra as ditaduras, colaboración
galega e portuguesa... imaxino
que o tema tíñalle que ser per-
soalmente atractivo. 

Na miña biografía estou mar-
cada polo que foi o Santa María,
mesmo sen coñecelo a fondo. A
acción desenvólvese nos inicios

dos sesenta, na década chamada
“os anos dos soños” e eu son da
seguinte, dos “anos de chumbo”,
violentísimos. Son, digamos,
post-sesentaeoito. Comezo a mi-
litar nos anos setenta na organi-
zación máis radical da altura, que
era a UPG, e dentro dela fago as
accións tamén máis radicais, po-
lo tanto, teño que marchar a Por-
tugal e continúo a partir do 25 de
abril metida nesa onda de de-
fender que o que quedaba dos
anos sesenta era aínda posíbel.
Claro que existe esa parte biográ-
fica pero hai tamén outra profe-
sional. Teño unha longa traxecto-
ria na investigación da imaxe do-
cumental, a miña tese foi sobre
fotodocumentalismo e traballei
sempre co real como material. O
cine da realidade forma parte da
miña vocación e neste sentido

aproveito o propio capital. Esta
película non a podía ter feito hai
uns anos. Observo tamén que ao
longo da historia houbo moitas
propostas para realizar este tema
pero ningunha delas chegou a
consolidarse. Esta vai ser a pri-
meira vez na que apareza a parti-
cipación galega xa que se omitía
en todos os proxectos que se ide-
aron desde Portugal. 

Tiña claro que o formato
acaído era o documental?
Tiña. O tema non resiste a fic-
ción, cando menos até que non
sexa moi coñecido. Todo o que
se di na película pode corrobo-
rarse. O que compre é agardar a
ter todo na man, sen pechar en
falso. Estes temas están someti-
dos á historia, son explicados
por miradas diversas que hai
que manter e por iso optei por
non incluír ningunha voz en off. 

A vostede presupónselle
un certo gusto pola experi-
mentación no que fai. 

Non é este un documental
experimental. Está no modo dos
clásicos. As grandes inovacións
dos documentais están nos anos
vinte e trinta, é o Fisterra de
Carlos Velo no que as campesi-
ñas teñen unha relación directa
coa cámara ou o que fai Nanuk
cando ri pasando o coitelo pola
boca. Recollo as posibilidades
que dá o documental clásico, que
son moi descoñecidas e a partir
de aí mesturo pequenos aspectos
que son construcións poéticas.
Dáse unha relación entre o sim-
bólico e o que desexas, o real e a
reflexión como se dá tamén en
todas as ordes da vida, cando se
aplica un imaxinario persoal. 

Os documentais están a
entrar nas salas comerciais
aínda sendo un xénero moi
ideoloxizado. 

Non é posíbel sen tomar po-
sición respecto á realidade. Este
fenómeno é dos últimos dez
anos. Eu poño como data a entra-
da en salas de Asaltar los cielos
de Javier Rioyo, en 1996. No ano
seguinte na Facultade de Cien-
cias da Comunicación de Santia-
go iníciase o primeiro programa
de posgrao de documental e foi
tamén a primeira que tivo unha
materia así nos planos de estudo.
A partir de entón comeza o inte-
rese desde a academia, as institu-
cións, a sociedade e os creadores. 

O documental ten moito
de investigación e de encontro
coas fontes. Botou man da súa
experiencia de xornalista?

Agardo que na película se
descubra que os personaxes se
comportan de determinada ma-
neira pola relación que se creou
con eles. Nunca vou coa cámara
e comezo a filmar senón que
vou antes e sei como a persoa é.
Serviume a traxectoria de xorna-
lista no sentido de seguir de for-
ma estrita as regras da entrevis-
ta, deixar que o outro se exprese.
Iso é o fundamental no cine do-
cumental e por iso tampouco
permito nin dobraxe nin meter
voz en off por riba da dos perso-
naxes. A forza está neles e son
eles os que se mesturan e crean
un cine documental que a min
me interesa moito, que é o cha-
mado cine de relación, pola que
se estabelece entre eles, coa cá-
mara e coa autora neste caso.♦
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Margarita Ledo Andión
‘A miña vida tamén está marcada

polo Santa María’
CARME VIDAL

O 22 de xaneiro de 1961, un grupo de portugueses e galegos asalta o Santa María, nun in-
tento de derrocar as ditaduras de Franco e Salazar. O 22 de xaneiro é tamén a data escolli-
da por Margarita Ledo Andión para a estrea da súa primeira longametraxe como directora.
En Santa Liberdade, a cineasta deixa falar os protagonistas porque esa é a forma que ela ten
de entender o documental, un xénero no que leva moitos anos investigando. Profesora da Fa-
cultade de Ciencias da Comunicación de Santiago e escritora, Margarita Ledo é a primeira
galega que dirixe unha longametraxe e a propia conversa evidencia o próximo que lle queda
o tema, a simpatía que sente por aqueles homes que quixeron conseguir a liberdade desde o mar.

A. PANARO



C.V.
O título ven do lema do conce-
llo de Marín, onde hai vinte-
cinco anos naceron Trompos
ós pés. Co disco In Mare cele-
bran o primeiro cuarto de sé-
culo dunha asociación cultu-
ral que naceu como agrupa-
ción folclórica e que hoxe con-
ta con grupos de panderetei-
ras, gaitas e danza, ademais
de outras moitas actividades. 

A gravación do disco conmemo-
rativo do vintecinco aniversario
produciulle unha grande ilusión a
todos os que participan na agru-
pación cultural Trompos ós pés.
In mare recolle o seu traballo na
música tradicional e conta coa
colaboración dunha chea de
“amigos” que foron facendo nes-
tes anos, entre eles, Óscar Ibáñez,
Andrés Vilán, Pichi Abollado,
María Vidal, Carlos Corral, Xai-
me Rivas, o grupo Seixebra de
Moaña e Luís Prego. A maioría
dos temas que compoñen o disco
non foron nunca gravados e pro-
ceden do repertorio tradicional
espallado por toda a xeografía
galega. Alberto e Carlos Lago
–membros tamén de Liorna-
convertéronse en productores pa-
ra que o proxecto fose adiante xa
que, ao seu ver, “era a única ma-
neira de que un grupo de música
tradicional puidese gravar un dis-
co coa calidade que nós requiría-
mos, para os membros do grupo
é unha satisfacción e en Marín
está a ter moi boa recepción”.

Trompos ós pés representou á
música tradicional galega en fes-
tivais de Cáceres, Zamora, Sala-

manca, Burgos, Málaga ou Por-
tugal nos últimos tempos, ade-
mais de actuar habitualmente nas
festas galegas. Son precisamente
as actuacións no país as que lle
permiten sufragar as viaxes nas
que o grupo leva a música tradi-
cional máis alá das nosas frontei-
ras. Unhas trinta persoas partici-
pan nos grupos de danza, pandei-
retas e gaitas e a asociación con-
ta tamén cunha escola infantil e
cun grupo de baile formado po-

los pais dos cativos que asisten
aos cursos. Desde a súa creación
como agrupación folclórica hai
vintecinco anos, arredor de 2.000
persoas formaron parte nalgunha
ocasión de Trompos ós pés. Entre
outras actividades celebran cada
ano unha romaría popular nas
festas do Carme de Marín. O gru-
po folclórico converteuse en aso-
ciación cando o concello lles ce-
deu un local que eles habilitaron
para a súa programación. Duran-

te toda a semana nese espacio
danse clases de bolillos, pandei-
retas ou gaitas e é tamén local de
ensaio de grupos como Liorna. 

“Tocamos varios rexistros da
música folclórica e así o disco
destaca pola súa orixinalidade e
variedade” salienta Alberto Lago
ao tempo que lamenta as dificul-
tades que atopan os que se dedi-
can á música tradicional á hora
de gravar un disco, feito que tor-
na aínda máis singular In Mare.♦
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Seguro Azar

BNG e
galeguismo
DAMIÁN VILLALAÍN

Seica hai xente á que lle
causa ilusión o novo anun-
cio de reconstitución do

Partido Galeguista. Moita máis
xente aínda, desde a desfeita
inexplicábel de Coalición Gale-
ga, añora a existencia dunha
formación política moderada e
interclasista, unha especie de
nacionalismo de centro ao estilo
catalán, capaz de arrebatarlle
votos a todos os partidos e
desempeñar unha función deci-
siva na política galega. Un dos
principais problemas cos que se
atopa esa tentativa, acometida
case sempre con timidez e
desleixo, é a dificultade para
atopar un líder de confianza ou
un grupo dirixente que non
estea integrado unicamente por
políticos expulsados, escindidos,
rebotados ou ninguneados.

Desde que Ramón Piñeiro o
abandonou, por ter deixado de
crer na súa funcionalidade e
pertinencia política, o Partido
Galeguista arrastrou unha
existencia espectral, reducido
case por completo a unhas
siglas inertes que só de cando
en vez resucitan nalgún cativo
solto xornalístico. Moi distinta,
en cambio, foi a traxectoria do
“galeguismo transversal” auspi-
ciado por Piñeiro. O
galeguismo, que presupón unha
actitude nacional pero non
nacionalista, un ideario de com-
promiso cívico con Galicia no
que case todo o mundo se pode
sentir cómodo, foi finalmente
asumido, aínda que en demasia-
das ocasións só retoricamente,
polo conxunto dos partidos ope-
rantes en Galicia e mesmo, se
ben en distintos graos, por unha
parte maioritaria da sociedade
galega. Fraga acabou convertén-
doo na ideoloxía oficial dunha
autonomía “histórica” que, non
obstante, carecía precisamente
diso, da densidade histórica e da
forte convicción política visíbeis
en Euskadi e Cataluña.

Curiosamente foi o campo
nacionalista o que máis reticente
se mostrou sempre cara ao gale-
guismo, no que aprezaba unha
especie de intento entreguista e
taimado de descafeinar o proxec-
to programático nacionalista, o
cal, aplicado até as súas últimas
e lóxicas consecuencias, levaría
consigo a independencia
nacional e a constitución dun Es-
tado Galego. Non sei se con
moito ou pouco debate polo me-
dio, esta percepción foi cambian-
do e hoxe o achegamento do na-
cionalismo –ou sexa, do BNG–
ao galeguismo é un feito. A inte-
lixencia política de Anxo Quinta-
na, analítica e pragmática, tan
distinta do arrebato artístico bei-
rista, parece que quere transitar
eses vieiros, os únicos posíbeis
para un BNG normalizado que
non pretenda ser unha excepción
perpetua ou unha forza só apta
para a resistencia e o confronto.
Así que é moi posíbel que os
nostálxicos do Partido Galeguis-
ta vaian tendo un lugar onde
meterse sen necesidade de
poñerse a organizar ningún
tinglado novo, que é cousa que
sempre dá moita lata.♦

Trompos ós pés celebran
o 25 aniversario co disco In Mare

C.V.
O escritor confesa que foi Felisa,
a protagonista, a que tirou da his-
toria pero, unha vez rematada,
Xavier López Rodríguez non po-
de negar que o que ofrece aos lec-
tores é unha novela que ten o seu
cerne na violencia doméstica.
Destrucción (Edicións Xerais) foi
presentada por Encarna Otero e o
autor o pasado 21 en Santiago. 

Os lectores de Xavier López
Rodríguez xa sabían da existen-
cia de Felisa, a protagonista de
Destrucción. Aparecera en Bru-
moso, “como unha sombra”, e
intuíase o seu pasado en Amigo
medo. O autor chegou a pensar
que a súa historia era tema pasa-
do pero non ocorreu así. “Non
foi unha escolla previa, non
pensaba facer unha novela so-
bre maos tratos, pero neste caso
o libro parte dunha personaxe
que tira de min, que, como o
protagonista de Niebla de Una-
muno non se conformou con
morrer e pediu explicar as ra-
zóns de por que actúa de deter-

minada maneira na súa vingan-
za” explica o autor. 

Destrucción é a historia da
vinganza dunha muller que pasou
boa parte da súa vida soportando
a humillación e os maos tratos.

“Comecei a escribir pensando na
dialéctica vítima-verdugo e como
os papeis se poden inverter. A
protagonista fai un axuste de con-
tas que leva ás últimas conse-
cuencias pero, parellamente, está
a historia de sufrimento de toda a
súa vida” comenta Xavier López
Rodríguez. A novela leva á refle-
xión e consegue mesmo provocar
o debate, tanto pola tráxica actua-
lidade do tema como pola análise
da actuación da propia protago-
nista. O escritor afirma que os co-
mentarios que até agora lle chega-
ron póñense sempre de par de Fe-
lisa e explican a determinación da
súa vinganza. “É unha novela e
non pretende dar solucións pero si
dá lugar a algunha reflexión xa é
abondo. Neste tema o silenzo é a
peor solución. Felisa calou e iso
explica a xenreira acumulada e a
decisión de tomar a xustiza pola
man”.

Literatura arraiana

A novela retrata un ambiente pe-

chado e sórdido, claustrofóbico
por momentos. Xavier López Ro-
dríguez volve levar a súa historia
a Brumoso, o espacio xeográfico
que el converte en escenario lite-
rario. “Buscaba esa sensación de
asfixia pero non é unha historia de
aldea, senón que se podería dar en
calquera outro espazo” defende,
para fuxir da “visión negra” do
medio rural que el rexeita . O es-
critor, nacido na arraiana San Ci-
prián de Hermisende (Zamora)
consigue a través da súa obra “es-
tender o territorio da literatura ga-
lega até onde chega a lingua”.
Nos libros de Xavier López intú-
ese unha vontade de construcción
dunha obra cuns certos sinais de
identidade, a repetición do espa-
cio literario arraiano e a  aparición
dalgúns personaxes en distintas
novelas levan a pensar na idea
dun universo literario propio. So-
bre Destrucción di tamén que sor-
prendeu polo seu rexistro violen-
to xa que “os lectores estaban
afeitos a historias mais amábeis e
de emocións nobres”.♦

Xavier López
‘O tema de Destrucción xera debate’



Como dicía Cunqueiro, “todo
galego leva unha Bretaña den-
tro”. Murguía, Castelao ou os
membros da Xeración Nós viron
en Bretaña unha sorte de realida-
de soñada na que puxeron os
seus ollos e as súas plumas. Car-
los Núñez tamén pertence a esta
caste de homes fascinados polo
“soño bretón”.

Dende que o vigués pisou
chan bretón con tan só trece
anos e como solista naquela te-
rra “onde se facía real e até se
palpaba o espírito común do in-
terceltismo”, moitos foron os
concertos, as vivencias, as ami-
zades, a investigación e moitas
as aventuras que o levaron a
converterse no Galicien, como
o coñecen na Bretaña, unha sor-
te de éxito artístico masivo ade-
rezado dunha fascinación case
sagrada pola gaita e por esta na-
ción celta.
Por iso, non foi casualidade que
o pasado marzo o gaiteiro reco-
llese en Almas de Fisterra, unha
selección de pezas adicadas a
esa terra das gaitas, tentando
unir Galiza coa común esperan-
za bretona das dúas fisterras.
Temas que agachan tras de si
historias míticas, encontros, su-
persticións e moitas horas de in-
vestigación en museos e biblio-
tecas conforman un disco que
arranca no 2000 coa viaxe real
de Núñez dende Vigo até Breta-
ña, nun barco cargado de auto-
móviles de Citroën e de lousa
galega. Esta foi a primeira expe-
riencia creativa do disco, á que
se sumaría a baixada ás covas
do Rei Cintolo para a gravación
no interior da terra dun dos te-
mas ou a “profanación” dunha
igrexa para unir por primeira
vez as gaitas galega, irlandesa e
escocesa, en Three Pipersda
man de Patrick Mollard e Liam
O’Flynn, rachando así coa
prohibición secular do cristia-
nismo de tocar estes instrumen-
tos nos lugares de culto.

Nove meses despois do lan-
zamento do traballo discográfi-
co, ven de se publicar en Xerais
o outro proxecto, Entre Fiste-
rras. Conversas con Carlos Nú-
ñez, que se xestou paralelamente
a elaboración do disco, libro no
que o gaiteiro quería explicar a
súa relación con Bretaña, a súa
música, as conexións entre as
dúas fisterras. O autor foi o xor-
nalista Salvador Rodríguez e o
resultado un libro de conversas
onde o artista fai un pequeño
percorrido pola súa traxectoria.

Traballo e devoción

“Unha persoa que ten como reli-
xión a música, procurador de sa-
bios, metódica e tímida que es-
toupa no escenario”. Así é como
ve Salvador Rodríguez ao gaitei-
ro vigués despois de catorce ho-

ras de entrevistas gravadas. “Sor-
prendeume todo o traballo que
hai detrás dos seus disco, rachan-
do un pouco con esa faceta máis
superficial e exitosa, porque co-
mo el di, podes ser un excelente
compositor pero se detrás de ca-
da tema non hai un coñecemento
profundo do que se está a facer,
nin experiencias propias, esa mú-
sica queda valeira”.

Para Salvador Rodríguez, a
clave que define a carreira profe-
sional de Núñez sería “a interna-
cionalización da música galega”
Para el, a diferencia de Milladoi-
ro, pioneiros neste labor de difu-
sión internacional dos son de Ga-
liza, “Carlos abriu as portas ao
público masivo, en festivais des-
tacados, rodeándose de grupos e
intérpretes consagrados dentro

do eido do folk, como aconteceu
cos Chieftains, mentres que os de
Milladoiro actuaban en círculos
máis intelectuais”.

O gaiteiro do espazo

Aclamado en Bretaña, Arxentina
ou Xapón, Carlos Núñez convér-
tese cos seus directos de altísimo
nivel e a súa música intercéltica,

nun dos artistas do país que máis
discos vende e que mellor chega
ao público de todo o mundo. Sen
embargo, ademais de cruzar
fronteiras na terra, a súa música
vai máis alá da estratosfera para
rachar a golpe de gaita co re-
bumbio do espacio. O astronauta
da NASA, Jean-Lou Chrétien fi-
xo tocar no espazo o tema A cos-
ta de Galicia, gravada con L’He-
ritagé des Celtes en París, na
mesma expedición na que parti-
cipou Pedro Duque.

A pesar de todo, Carlos é dos
poucos artistas galegos que non
ten actuado no Xacobeo, porque,
como explica o escritor, “a Xun-
ta preferiu traer aos Rolling Sto-
nes que gastar eses mesmos car-
tos no concerto especial que Car-
los Núñez quería ofrecer”.♦Nº 1.113 ● Do 22 ao 28 de xaneiro de 2004 ● Ano XXVII

A relixión de Carlos Núñez
MAR BARROS

Ao tempo que se gravaba o último disco de Carlos Núñez, Almas de Fisterra, centrado nesa viaxe a Bretaña que
transcende máis alá do musical, foi cobrando vida outro proxecto máis íntimo, a explicación dos vínculos que o
unen con Bretaña. O libro Entre Fisterras. Conversas con Carlos Núñez, de Salvador Rodríguez, é o resultado.

PACO VILABARROS



As informacións máis recuadas
no tempo sobre esta construción
fornécenolas Herminio Ramos
na súa Crónicas históricas de la
villa de Bayona, publicación na
que reproduce unha carta do rei
Afonso XI, asinada en Mérida a
26 de decembro de 1375, na que
concede á Vila de Baiona un pe-
dreiro para erguer unha torre no
lugar que lle chaman de Monte
do Boi, por onde entrou a flota do
rei de Portugal e evitar deste xei-
to que a vila quede erma e despo-
boada e a rouben ou queimen.

No comezo tivo pois unha
función defensiva, aínda que a
cotío era máis empregada como
atalaia ou torre de vixía. Tanto pa-
ra escudriñar no amplo mar a che-
gada de hipotéticos navíos inimi-
gos (nalgúns tempos esta función
tivo unha importancia salientá-
bel) como, sobre todo, para guiar
os barcos na súa entrada na ense-
ada de Baiona. Tanto para un co-
mo para outro labor queimábanse
toxos, facendo un facho que ser-
vía de sinal xunto cos de Cabo Si-
lleiro e o de Monteferro. Os nave-
gantes orientábanse e podían elu-
dir os perigosos baixos da entrada
do porto baionés.

Pouco debe quedar da primiti-
va traza ordenada por Afonso XI .
Sabemos que en 1563 se realiza-
ron obras na Torre, mudanzas de
seguro substanciais xa que son os
anos nos que a fortaleza se conso-
lida como estrutura militar e de-
fensiva. Non remataron daquela,
nin moito menos, as alteracións na
Torre, xa que cando o Marqués do
Pazo da Mercé mercou a fortale-
za, en 1875, mandouna recons-
truír pois seica estaba medio de-
rruída. Esta última intervención, a
que hoxe podemos contemplar,
transformou substancialmente a
estructura primitiva. É evidente
que a fábrica máis antiga é a base
circular, o resto foi engadido nas
dúas reformas que citamos.

Pero por que Torre do Prínci-
pe? E de que Príncipe? As bru-
mosas referencias a esta cuestión
están unidas a unha lenda, culta
neste caso. As clases poderosas
tamén elaboran, ao seu xeito, na-
rracións imaxinarias con máis ou
menos fundamento histórico. A
denominación da Torre seica fai
referencia a uns acontecementos,
mantidos en segredo, a resultas
dos que o herdeiro dunha dinastía
estivo alí encerrado co rostro cu-
berto por unha máscara de ferro.
Nada sabemos do ilustre preso.

Non é máis que unha lenda
perdida no tempo, sen datos con-
cretos e estendida por outros
moitos lugares. Mesmo deu lu-
gar a elaboracións literarias de
éxito, como a novela de Alexan-
dre Dumas, pai, última da serie
sobre os mosqueteiros, titulada
O vizconde de Bragelonne, na
que a historia do príncipe encar-
cerado ten un  papel secundario. 

Sería no cinema onde a lenda
do herdeiro coa carauta de ferro
acadaría máis éxito. Até 39 ver-

sións se fixeron deste fragmento
da obra de Dumas. A primeira en
1929 con Douglas Fairbanks co-
mo protagonista; logo viría, xa
sonora, a interpretada por Peter
Cushing e dirixida por James
Whale en 1939; despois moitas
outras, ata chegar á última, que
baixo as ordes de Randal Wa-
llance presentábanos uns vellos e
estupendos mosqueteiros inter-
pretados por Jeremy Irons, John
Malkovich, Gérard Depardieu e
Gabriel Byrne e con Leonardo di
Caprio no rol do príncipe preso.

Ademais da coñecida elabora-
ción literaria de Dumas houbo ou-
tras. Xa que isto foi o que fixo Jo-
sé Mª Castroviejo en colaboración
con Alvaro Cunqueiro na súa Ga-
licia: Guía espiritual de una tie-
rra, publicada en Madrid en 1960.
Neste libro Castroviejo, levado
pola súa erudición e desbordante
imaxinación, identifica ao prínci-
pe oculto tras a máscara de ferro e

as portas da Torre de Monte do
Boi cun “príncipe austríaco”. Cas-
troviejo detense aí. Agora ben, hai
quen, como Carmen Debén, auto-
ra dunha guía do Parador de Baio-
na, chega a afirmar que o príncipe
non era outro que D. Carlos, pri-
moxénito de Filipe II. 

Aquel estraño D. Carlos, quen
tanto desgustos lle causou ao seu
“augusto” e din que “prudente”
pai, era fillo de Dª María Manuel,
a filla de Xoán III de Portugal,
quen morrería aos catro días do
parto. D. Carlos chegaría  a ser re-
coñecido como herdeiro polas
Cortes de Castela, reunidas en To-
ledo en 1560. De conducta escan-
dalosa, non moi cordo aínda que
ambicioso dabondo, chegou a
proclamarse Rei dos Países Bai-
xos e de Sicilia, mesmo a preten-
der matrimonio coa raíña María
Estuardo e a cruzarse no camiño
do sentimento real ao contemplar
á terceira esposa de Filipe II, Isa-

bel de Valois, máis coma unha
amante que coma unha madrasta.
A cousa foi que o díscolo, apaixo-
nado e escaso de luces D. Carlos
faleceu sobre 1565 en circunstan-
cias aínda hoxe escuras, logo de
que o seu pai o mandase recluír. 

Vincular a D. Carlos co prín-
cipe da máscara de ferro da Torre
do Príncipe de Monte do Boi,
non é máis que unha fermosa
elaboración dunha imaxinación
culta que xa chegou aos papeis,
que terman do que lle poñen.
Non esquezamos que na traxedia
ambiciosa e atolada deste prínci-
pe baséase gran parte da “lenda
negra” dos Austrias e nela inspi-
rouse o gran poeta romántico
alemán Schiller para compoñer
ese gran drama sobre a amizade,
as ideas políticas e as decisións
históricas que titulou Don Car-
los. Anos máis tarde o gran Ver-
di retomaría o tema para a céle-
bre ópera do mesmo título.♦
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Ninfas
MARGA ROMERO

De divindades das fontes
e das fragas a escravas
no fogar ou no alterne.

De Goiás en Brasil en Vigo
nunha casa do Areal mercado-
ría de Mario e Delia, á quen
deben pagar a metade do que
gañan polos seus servizos e
15 euros máis para comer.
Mesalina, a Asociación de
Empresarios destinada á
xestión de estabelecementos
hoteleiros para a prestación
por terceiras persoas de servi-
zos sexuais de alterne e pros-
titución por conta propia ten
razón, dálla a Sala do Social
da Audiencia Nacional que a
dota de legalidade e anula a
decisión da Dirección Xeral
de Traballo, que non admitía
a inscrición da asociación.
Mentres o matrimonio segue
matando, a doce e querida por
todos, Matilde Águeda More-
no de 81anos é asasinada cin-
co días despois da súa voda
polo seu marido de 85, nunha
residencia onde eran felices.
De solteiro el non lle deixaba
falar polo móbil. Non irá ao
cárcere, ancián, puido exercer
a súa profesión de carniceiro
na residencia pública de
Almendralejo, onde vivían co
coitelo debaixo da cama. En
Baza A.M.A tamén foi acoite-
lada polo seu marido e a súa
filla, cunha diferenza de 24
horas, machucada polo seu
compañeiro. Desta vez non
morreron, denunciaron. O
agresor de A.M.A ten 70
anos, a idade tamén perdoa.
En Alacante un home é detido
por agredir nun aparcadoiro a
súa compañeira, ela só quería
o vale para tirar o coche. En
Onda a un  mozo de 20 anos a
súa excompañeira non lle per-
mite manter relacións sexuais,
entón bátelle a ela e á súa filla
de 15 meses. Un do Foro So-
cial Mundial, representante de
Sudáfrica, viola unha compa-
ñeira da súa mesma
delegación, mentres Shirin
Ebadi, loita para que a Corte
Penal Internacional se ocupe
dos delitos contra a muller. O
xuíz Francisco J. Paulí Colla-
do converte en culpábel a La-
tifa Daghdagh, non por levar
colares, brincos e andar a mo-
da, senón por saír adiante, ter
coraxe e non ser a Ninfa apil-
trafada imaxe da maltrata. La-
tifa é fermosa mais xa non é
de ninguén, ela sabe, e nós ta-
mén, que se o seu marido, á
quen fora vendida con 15
anos, denuncia a súa desapari-
ción e pola preocupación de
non poder seguir baténdolle.
Mentres tanto, exóticas e do
país, seguen a sufrir e a
morrer, a directiva do Club do
Carballiño conta co apoio
económico dun club de alter-
ne, que lle dá vida á zona. O
nome nas camisolas dos
xogadores: Ninfa’s. Estes
casos non son un problema
político. Na radio: Lola Puña-
les.♦

AA  TToorrrree  ddoo  PPrriinncciippee
CARLOS MÉIXOME

O elemento arquitectónico máis antigo da fortaleza do Monte do Boi de Baiona é, sen dú-
bida, o coñecido como Torre do Príncipe, situado na entrada do porto, mirando cara ao mar. 



“Nun principio creou Deus a músi-
ca e o baile e entregoulle a un dis-
cípulo a Santísima Mesa, os San-
tos Pratos e os Divinos Samples
que pasou a chamarse San Dj. E
chegou a haber hip-hop, graffiti e
beat box. Pero co tempo esa ide-
oloxía foi malinterpretada. Entón
a ira medrou en Deus e creou un-
ha crew no seu nome. Catro foron
os elixidos. Ao Irmán JamásPuah,
ao Irmán Sokram, ao Irmán Mou
e ao Irmán García foronlle entre-
gados Os Santos Micros. Pisaron
chan na terra dun pobo chamado
Ordes e dende alí estenderon a
palabra de Deus en forma de
Rap, graffiti, Break e Beat Box.
Nacera a Dios que te crew”. 

Incluso os máis agnósticos,
ateos e demais infieis que se con-
gregan en cada concerto de Dios
ke te crew, ven a luz do seu “Deus
rap”, con esta introdución persoal
coa que presentan todos os seus
espectáculos, unha entelequia bí-
blica coa que queren chamar a
atención e espallar as súas rimas
a golpe de micro e bases po-
tentes. Saen encapuchados ao
escenario e mentres uns rapean
outros bailan e deixan a súa pe-
gada en forma de graffiti. Debuta-
ron na pasada edición do Festigal,
no mesmo escenario no que ac-
tuaron grupos como Ialma, Leilía
ou a Psicofónica. De momento, en
pouco máis de medio ano xa te-
ñen recorrido case todo o país, de
concerto en concerto, e van gra-
var o seu primeiro traballo.

Son de Ordes, unha terra onde
hai máis rapers, graffiteiros e re-
presentantes de toda este move-
mento do hip-hop, que de música
tradicional, algo que non é habitual
no resto do país. Alí está “o gueto”,
como eles explican entre risas. 

Comezaron a ensaiar e a bai-
lar nun cortello habilitado dende
moi novos e no 96 xurdiu de alí o
grupo 5 Talegos e máis tarde
Ghamberros, formación máis no-
vel pero xa coñecida no país pola
súa traxectoria. Con moitas actua-
cións ás súas costas, o pasado
mes de marzo decidiron dar un pa-
so máis, até case proclamar Ordes
como o concello embaixador do
rap galego. E crearon a crew, a
“Dios que te crew”, un colectivo de
hip-hop que engloba a xente rela-
cionada con todas as vertentes ar-
tísticas desta cultura á que cada
vez se une xente cada vez máis
nova dende diferentes partes do
país. “Queríamos xuntar todas
esas expresións do hip-hop, por-
que é o que nos gusta, -explica Ja-
masPuah, un do compoñentes de
Ghamberros-. Xa dende cativos
alucinábamos co que se facía nos
EE UU e tamén no Estado. Iso era
o que nós queriamos facer pero
rexeitando iso da competencia en-
tre grupos e do enfrontamento vio-
lento e agresivo entre os colecti-
vos”, comenta. “Por iso formamos

a crew, para xuntar todas estas va-
riantes e formar o noso show”.

Con letras reivindicativas e
irónicas refliten o que ven ao seu
redor. Riman contra as inxusti-
zas, as actuacións dos políticos
e a manipulación dos medios,
como verdadeiros poetas urba-
nos, e na súa música conflúen
todos os estilos, dende o jazz até
o reggae, pasando polo rock, o
blues e o breakbeat, cunha para-
da obrigada no funk.

Xénese

Despois de ter gravado os temas
Revolta Sonora e Noites de Festa
no recompilatorio Con Dignidade
que se publicou contra a marea ne-
gra e Mixtura noutro disco diferen-
te, os compoñentes de Dios que te

crew están a traballar no que será
o seu primeiro traballo editado en
solitario que levará por título Xéne-
se. Temas instrumentais e rapea-
dos nos que abordan problemáti-
cas actuais, cos que queren reflec-
tir o espírito do colectivo. O disco
sairá a rúa en marzo ao mesmo
tempo que se colgará en internet, e
a partir desa data comezarán unha
xira de presentación.

Cómpren máis apoios

Nun momento no que o rap con-
ta cada vez con máis adeptos en
todo o Estado, gracias en parte
ao éxito de grupos como La mala
Rodríguez, Violadores del Verso
ou Eminem, Mou, un dos compo-
ñentes de Dios ke te crew coida
que no país é preciso un maior

apoio das discográficas “para
que todo o que se está a facer,
que é moito se dea a coñecer ao
maior público posíbel, e non haxa
que ir fora a buscar bo hip-hop”.

Dios ke te crew quere cha-
mar a atención como máis lles
gusta, facendo rap e en galego,
con rimas combativas e reivindi-
cativas, co fin de dar a coñecer o
que se está a facer en Galiza no
eido do hip-hop, porque como
eles explican “hai moitas cousas
boas que non se exportan”.

Para Mou, musicalmente Ga-
liza é bastante forte, e neste mo-
mento conta con moita diversida-
de estilística e bastante concien-
cia na xente que tende cada vez
máis á profesionalización. No ei-
do do rap hai moitos maqueteiros
pero cómpre ter máis apoios”.♦
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Fernando
Casás
‘Buscar auga en
Marte paréceme
surrealista’

A.N.T.
O vindeiro 29 de xaneiro
inaugúrase no Círculo das
Artes a súa mostra Arque-
oloxía do non-lugar. Que se
vai atopar o público de
Madrid?

A exposición concíbese
como un pequeno percorrido
por parte da miña obra, no que
se tocan as cuestión da enerxía
e do universo, precisamente
despois de corenta anos de tra-
xectoria. Está ligada ao cos-
mos e ás preguntas que nos fa-
cemos sobre as nosas orixes e
nela propoño a idea de que
non só a materia se traslada no
espacio, senón tamén esa
enerxía, esa carga primixenia
que ocupa espacios que non
podemos entender.

Por que titula a mostra
Arqueoloxía do non-lugar?

Nalgún punto ten que ha-
ber unha arqueoloxía do
non-lugar. Para min o lugar
é Brasil e Galiza, pero o
non-lugar é o sitio que cons-
trúo mentalmente. Cada per-
soa crea o mundo a súa ma-
neira, ti ves algo, eu vexo al-
go, pero quizais non estea-
mos a ver o mesmo. Imaxi-
namos que nos entendemos,
pero igual a gran comunica-
ción sería o silencio.

Produciuse con esta ex-
posición algún cambio na
súa traxectoria?

Non creo nos cambios.
Xiramos en torno a un punto e
a partir de aí creamos, aínda
que moitas veces poidan saír
cousas diferentes. É impor-
tante conectar todo isto coa
vida. Volvín a España despois
desexalo durante moito tem-
po, como unha viaxe iniciáti-
ca. Mudan todas as cousas e
tes que afrontalas, pero chega
un momento no que non sabes
se constrúes a realidade ou a
realidade te constrúe a ti.

A natureza sigue pre-
sente na súa obra?

Segue e de xeito funda-
mental. O ser humano non
pinta moito na historia. É o
animal que ten a capacidade
de destruír e de transformar o
mundo. Ás veces parece con-
traditorio que tendo un paraí-
so, que é a terra, procuremos
outros planetas. Buscar auga
en Marte é respectábel pero
paréceme surrealista cando
non somos capaces de solu-
cionar os problemas de aquí.♦

DIOS KE TE CREW
MAR BARROS

Comezaron ensaiando nun cortello, en Ordes, porque o seu era o hip-hop aínda que fo-
se sen medios. Eran 5 Talegose Ghamberros, dous dos grupos máis destacados en Ga-
liza. Agora veñen de formar Dios ke te crew, un colectivo con graffiteiros, pinchadiscos,
rapers, breakers e deseñadores que pronto sacarán á rúa o seu primeiro traballo editado.
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Xa hai un bo feixe de meses
falabamos aquí dun videoxo-
go que facía interactivo o
mundo de Futurama , a parti-
cular visión do futuro de Matt
Groening. Se aquela serie te-
levisiva fora un éxito de públi-
co e crítica, que dicir de The
Simpsons , o buque insignia
deste iconoclasta creador
desde hai máis dunha déca-
da. As aventuras desta familia
de Springfield foron levadas
en moitas ocasións aos vide-
oxogos, con dispar éxito.

Nalgúns títulos (hai que
pensar que até se fixeron xo-
gos para formatos agora ex-
tinguidos como Commodore
ou Amstrad) primou por riba
da xogabilidade a presenza
dos personaxes nas pantallas.
Era como se os programado-
res achasen suficiente coloca-
ren a Homer ou a Bart no me-
dio dunha rúa esquivando pei-
xes mutantes para faceren un
xogo. Esta historia da relación

non sempre afortunada entre
a serie e as súas réplicas xo-
gábeis marca o nacemento da
última proposta para video-
consolas, The Simpsons. Hit
and run , da compañía Radical
Entertainment. Mais nunha se-
gunda ollada, cómpre esque-
cermos o pasado e desfrutar
confiados desta boa mostra
de talento narrativo.

Nesta aventura, temos que
descubrir que ocorre en
Springfield, logo de que a cida-
de viva momentos estraños
(unha furgoneta preta saída da
nada, unha invasión de avéspo-
ras xigantes, o nacemento da
Buzz-Cola …). Para lograr o no-
so obxectivo, temos máis de
cincuenta misións nas que to-
mamos conta dos personaxes
da familia Simpson (Homer,
Bart, Lisa e Marge) e do tendei-
ro Apu. Con eles percorrere-
mos os lugares máis familiares
da serie, desde a planta nuclear
até o xardín dos Flanders, pa-

sando pola igrexa, o Badulaque
ou a casiña na árbore de Bart.

Este anceio de familiarida-
de, de “escritura” dun novo
capítulo trasládase a todo o
xogo. Polas rúas tropezamos
co avó Abe, as irmás Patty e
Selma ou Ned. Para a recrea-
ción deste ambiente é incues-
tionábel o acerto de colocar
as voces reais da dobraxe ao
español, xa que por momen-
tos podemos esquecer que
somos xogadores e pasar-
mos a ser espectadores de
aventuras inéditas da familia.

É tal a sensación de esce-
nario tripado polos seguido-
res da serie que dá o xogo
que podemos pasar tardes
enteiras anotando referencias
a capítulos concretos, ade-
mais de engarzar axeitada-
mente os elementos dos es-
cenarios (o autobús da esco-
la, o coche de Stacy Malibu)
na propia dinámica do xogo.

O máis grave problema do

xogo é xustamente esta falta
de variedade que dá o pecha-
do universo de Springfield. A
pesar de termos ese feixe de
misións, a partir da oitava ou
novena, empezamos a repetir
case mimeticamente os pará-
metros das primeiras nas no-
vas aventuras. Isto acaba por
aburrir os máis esixentes,
mais a maneira doada e es-
pectacular de conducir cada
personaxe mantén ilusiona-
dos os xogadores.

É curioso mais a referencia
máis clara deste Hit and run é
o Grand Theft Auto . Porque a
dinámica é a mesma, incluído
o papel da policía, que se en-
cargará de nos perseguir se
facemos barullo de máis na ci-
dade. O certo é que, a pesar
do ambiente simpático, o xo-
go deixa paso a certa violen-
cia apta para todos os públi-
cos. Non pode haber nada de
malo en darlle un puntapé no
pandeiro a Mel Flanders. ♦♦

Benvidos a Springfield

Soños Eléctricos César Lorenzo

Comentarios dionisíacos            Irmandade dos Vinhos Galegos 

Há no Ribeiro ums poucos vin-
hos, prezados e requintados, e
umha grande maioría de vinhos
medianos, feitos com uva Jerez
(Palomino), que segundo infor-
mes publicados, fam vender a
média a um nível de 1,50 Euros
por garrafa (o preço médio de
venda das Rias Baixas é de 7,96
Euros por garrafa). 

Isto quer dizer que se se pro-
duzem, botando polo baixo, por
volta de 13 milhoes de garrafas
no Ribeiro, multiplicado porla
diferença de preço entre um e
outro de 6.46 Euros, haveria um-
ha diferença total de riqueza,
produto, mais bem deficiência
ou perda, de 83.980.000 Euros,
equivalentes a uns 14.000 milho-
es das velhas pesetas. 

Ou seja, que se o nosso Ribei-
ro se vendesse ao prezo do Alba-
riño, teríamos, cada ano, 14.000
milhoes de pesetas mais no sector
vitivinícola da comarca. 

Estes números deveriam fa-
zer pensar a quem quer, quem sa-
be, quem se preocupa e quem
pode mudar e melhorar esta ver-
gonhenta situaçom, pois a culpa

e de todos e para o remédio, to-
dos temos taqmbén que botar
umha mao. 

1.-O Conselho Regulador.-
Além, do controlo do Origem,
tem que controlar a qualidade, a
percentagem real de uvas autóc-
tonas, e rejeitar as uvas medío-
cres, vinhos por baixo das normas
e subir o nível, para eliminar os
vinhos que nom merezam a De-
nominaçom. Tem que se compro-
meter numha forte campanha de
imagem do Ribeiro, para recupe-
rar a identidade e luitar contra os
vinhos que se lhe adjudicam co-
mo Ribeiro sem o ser. A história,
em lugar de ajudar, está a se con-
verter numha rémora, mas há que
recuperar a dignidade, ajudados
polas boas marcas, pontuais, que
estám a fazer um excelente vinho. 

2.-Os Agricultores.-Recon-
verter e plantar boas variedades,
autóctonas, fundamentalmente
Treixadura e Torrontés, em luga-
res idóneos, ladeiras soleadas e
conseguir boas uvas e aromas,
que som as que podem salvar a
zona. Em lugar de preocupar-se
com quilos e litros para hoje,

tentar de fazer qualidade, perso-
nalidade e aromas para obter
mais dinheiro final, nom só num-
ha colheita, senom para o futuro. 

3.-Os Adegueiros-Elaborado-
res.-A Tecnología ja tem avança-
do muito, mas ainda ficam por
afinar as estruchadoras com se-
parador de raspom, o macerador
em frío, prensas neumáticas, fer-
mentaçom a temperatura contro-
lada e levaduras tambén autócto-
nas, fazendo pés de cuba e mel-
horando a enología em geral,
cambiando a ideia de um curan-
deirismo tradicional para umha
enologia como cincia e
concieência (sentidinho). Nom
fazer um negócio para um ano,
aquí e agora, e si tem que deixar
passar umha colheita, melhor
nom estropear umha marca, que
pode ser para muitos mais anos. 

A diferença de preços para as
uvas boas/autóctonas, tem que
ser muito mais, já que em Espan-
ha temos demasiadas uvas, e pa-
ra faze-las baratas e medíocres,
ja estám outras zonas com mais
capacidade e economía de esca-
la. Temo-nos que centrar no que

temos de diferencial, específico,
identificativo e personalizado, e
ainda que sobren os adjectivos,
ajudam a definiçom. 

4.-Os Intemediarios: Hoste-
leiros/Restauradores/Vinotecá-
rios.-A responsabilidade é alta,
pois estám a fazer moda do no-
vo, do foráneo, quando um Ri-
beiro é um Grande Vinho reco-
mendavel para os peixes e maris-
cos cozidos, aperitivos e comi-
das ligeiras, e, no final, tem tan-
to ou melhor nível que um bom
Albariño, e nom deveria ter nem
menor preço nim aprezo. 

5.-Consumidores/Bebedo-
res/Catadores.- Aqui finaliza to-
do e vem sendo o mais importan-
te da explicaçom, já que temos
que recuperar o seu respeito ,
consumo e demanda. Que pro-
vem, e recuperem os novos Ri-
beiros, bem feitos com boas uvas
autóctonas, boa teconologia e
qualidade, e bem vestidos de
presença e prestígio. 

Esta é toda a cadea de facto-
res que recomendamos. O camin-
ho é longo, mas a recompensa se-
rá de 14.000 milhoes de pesetas
por ano. ¡Bem vale a pena!♦

www.sursumcorda.net

Economia do Ribeiro

Sadismo
LUÍSA VILLALTA

Éun chiste fácil, moi reco-
rrente nestes días, pode
que para aliviar tensións,

e eu voume sumar ao
retrouso. As palabras, por ve-
ces, parece que mesmo andan
soias polo mundo e, onde fan
falta, aí aparecen. É chiste fá-
cil dicer que os de Sada son
sádicos e eis que até o de
agora tan tremenda coinciden-
cia non se fixera notar. Mais,
para alén de vicios privados
consentidos ou non polos seus
correlativos masoquistas, o
que se di sádicos da vida polí-
tica en Sada neste momento
só se coñecen dous, Moncho e
Santamaría, secundados polos
algo máis que voyeurssete
concelleiros restantes do PP.
Definición de sadismo:
perversión consistente en
beneficiarse con pracer do so-
frimento alleo. Vai de seu que,
para que tal ocorra, o sádico
en cuestión ten de estar en po-
sición de poder fronte a quen
sofre, incorrer en abuso
flagrante do mesmo e
considerar a vítima mero
obxecto de tal práctica sen
que lle importe se a aceita ou
non. Pois ben, creo que esta
definición, que non é nengún
chiste, descrebe con realismo
o abuso de poder con que,
grazas aos inconfesábeis
recursos que a administración
da cousa pública proporciona,
lle foi arrebatada a alcaldía de
Sada ao lídimo alcalde, Abel
López Soto, o que significa
que lle foi arrebatada a unha
ampla maioría de votantes sa-
denses nas últimas eleizóns
municipais, que son en última
instancia as vítimas
cuantificábeis en conxunto e
unha por unha. Non é que esta
práctica de sadismo político
fose novidade despois dos
vinte e tres anos anteriores de
manipulación, especulación,
persecución duns e privilexio
de outros exercida polo agora
regresado usurpador. Aconte-
cía que adoitaba encontrar
resignado silencio dos que a
consideraban inevitábel
sumada a quen un ponto de
insania levaba a admitila e
agradecela como
demostración de forza e
protección, que conveniencia
e masoquismo andan raianas
nos campos semánticos do
galego. Mais tamén hai que
dicer que, desde o momento
en que tal sadismo lle foi en
Sada inflixido á democracia,
unha nova palabra emerxeu
non por casualidade homófo-
na para lle dar volta e servir
de exemplo xa por sempre.
Desde agora por “sadismo”
entenderase máis ben todo o
contrario, isto é, abandonar o
masoquismo e “facer como
en Sada”: a cidadanía en pé,
sabéndose libre, forte e digna,
reclamando literalmente a to-
das horas, o único que ten, o
seu poder soberano, e a quen
sabe representalo.♦



O fillo do señor Xosé o Xastre
deu en tolear. Era Antoniño un
rapaz feble que pouco podía
axudar na casa e no labor.  O se-
ñor Xosé García traballaba as
fincas arrendadas co seu arado
romano de dúas lanzas. Viúvo,
tiña os dous netos que lle dera
unha filla casada con José An-
tonio Boedo.

En San Xosé daquela mora-
ban familias de ben. A do Prixe-
leiro, a do Galiñeiro, a do Chin-
cha, a do Grelo e os Moreno.
Tamén os Espallantes, os Alve-
dros, a de Felipe e os Teixido de
Gatón. Un conxunto leal e amá-
bel que cando a sementeira do
centeo ou do trigo xuntaba bra-
zos. Unhas veces a traballar pa-
ra os veciños e outras os veci-
ños a traballar na casa de un.
Era o que acontecía no tempo
da sega se non se atopaban vei-
gueiros. O xornal do que arri-
maba o ombro era a caña, o ta-
co da mañá, o pan, o viño e a
merenda da tardiña.

O pai de Antoniño tiña teima
por cultivar os  mellores repolos.
Gozaba chamando pola veciñan-
za e que ollaran o feitío dos le-
gumes. Mais un ano saíronlle re-
castadas. Nin lle saíron repolos
nin lle saíron nabos. O gando co-
meu neles e desde entón o señor
Xosé sabía que nas saquetas de
semente cada cravo de viga ten
que ir arredado. De tal xeito que
as lúas de cada botada non mis-
turaran o seu devalar. 

Voltou a ter creto e os gran-
des repolos voltaron á súa veiga
para vendelos na praza de Lu-
go. A ela, coa filla camiñando á
par, chegaba ás sete da mañá co
seu carro cargado de repolos e
patacas novas e un atado de
herba para a súa vaca “Palo-
ma”. Eixos e lamias de ferro,
rodas lixeiras e radios de ma-
deira, ollar o carro dunha soa

vaca do señor Xosé era unha
alegría. 

Poucas veces o acompaña-
ba o seu fillo Antoniño e me-
nos aínda despois de 1936. Foi
cando toleou. O fillo do señor
Xosé, o Xastre, saía cedo to-
das as mañás andando pola
Coruña. Ollada perdida e fa-
lando só palabras e voces que
ninguén comprendía. Antoniño

voltaba de noite desfeito de fa-
lar polas rúas o seu grandeiro
penar. Sen probar bocado, o
seguinte día andaba o desan-
dado. Triste e perdido ante
tanta morte e dor.

Dos seus compañeiros era o
sangue que tinxía a cidade. Mari-
ños, Casteleiros, Toubes, Canzo-
bres, Trillos, Muñozes limpaban
a súa patria.♦
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Memoria de Ferro                           Antón Patiño Regueira

Economías
emerxentes
FRANCISCO CARBALLO

O4º Foro Social Mundial,
celebrado en Mumbai
(a India), 16-21 de

xaneiro, e o Cumio americano
de Monterrei (México) están a
dar un testemuño radical da in-
satisfacción xeral dos humanos.
Son o certificado histórico dun
2003 conflitivo. Son, na mesma
medida, un alento na busca de
solucións alternativas nas
relacións internacionais.

Eric Le Boucher analiza en
Le Monde, 20-XII-03, as eco-
nomías do Brasil, a China, a
India e Rusia. Catro países en
medra; catro países a xogar no
taboleiro mundial como cabe-
zas dun multilateralismo e dun
intercambio comercial menos
submiso aos EE UU do que o
actual. Poden ser un novo eixo
da economía mundial no
camiño da igualdade. 

Mercosur avanza en
proxectos e estende a súa
influencia. Colombia, Venezue-
la e o Ecuador firmaron un tra-
tado de libre comercio, 19-XII-
03, con Mercosur. O presidente
Lula inicia a carreira da paz in-
terior coa prohibición de armas
e mesmo coa ollada nun Nadal
para todos. En Cancún e agora
en Monterrei, o Mercosur defi-
niu límites a USA na estratexia
comercial. 

A novidade destes cambios
está na capacidade dos estados
nunha complementaridade e
mutuo apoio. A China e a India
amosan especial sentido de ve-
ciñanza. A China aposta por in-
dustrias de todo calibre; a India
opta pola especialización. O
Brasil e Rusia son máis
complexos. 

O caso da India é relevante.
Cunha demografía de un miliar-
do de habitantes, dos que o 53
% son menores de 25 anos, a
India asimilou o positivo da
operación “Silicon Valley”, de-
dica espazos e persoal á investi-
gación, á preparación de
especialistas e á unha escola
creativa. A atención ás matemá-
ticas, para as que os indios
demostran aptitudes notábeis, e
o dominio do inglés como
segunda lingua, está a dotar este
país de técnicos en abundancia
para as necesidades propias e
para competir nos EE UU, na
UE e Latinoamérica. A China
e a India –con espazos
arcaicos e dificultades históri-
cas a superar– están menos
mergulladas no capitalismo fi-
nanceiro; poden responder
máis de présa ás solucións
diferentes na produción e xera-
ción de relacións sociais máis
favorabeis á xente común. Un
prognóstico fundado designa a
India como terceira potencia
no 2030 despois da China e os
EE UU. 

Aprendamos: urxe un siste-
ma educactivo diferente, no que
sexa vehículo a lingua propia e
de dominio común a lingua
franca, onde as matemáticas
saian do tabú de difíciles e as
tecnoloxías da reserva dos
privilexiados, onde as mentes
se liberen dos prexuízos da su-
bordinación. ♦

Se a linguagem é uma resposta
psicológica à percepção do en-
torno, a variedade de sinóni-
mos utilizados para um mesmo
feito demonstra os diferentes
ângulos de observação dos in-
divíduos que conformam a so-
ciedade.

Cada termo define a questão
com uma determinada carga es-
tética, anímica e social. Pôr do
sol, crepúsculo, anoitecer, oca-
so, declínio, lusco-fusco, noi-
tinha, decadência, expressam
coisas distintas duma mesma
realidade objectiva, mas a
eleição da palavra nunca é arbi-
trária nem inocente, ainda se é
subconsciente.

Outro tanto acontece na mú-
sica, donde a mesma emoção
pode provocar-se de múltiplas
formas sonoras, e cada uma de-
las revela um compromisso éti-
co e estético perfeitamente deli-
mitado.

A linguagem também pode
esconder a quebra dos princí-
pios. Plágio, apropriação de
ideias, usurpação de autoria, in-
ter-contextualidade, antropofa-
gia criativa, cita compulsiva,
roubo estético, são suavizadores
linguareiros dum mesmo acto re-
preensível, um crime-trans-
gressão de um preceito legal-.

O mesmo crime dos que en-

cobrem os ladrões em tanto eles
não se consideram directamente
roubados, e assim categorizam-
nos de piratas, como se fossem
uns românticos benfeitores da
humanidade. É como estar con-
tra da corrupção se não te bene-
ficia.

Todos os que roubam músi-
ca, sejam compositores, edito-
res, utentes profissionais e
afeiçoados, ou simples ouvin-
tes, são tão ladrões como os que
nos roubam a carteira na rua.
Fotocopiar as partituras, copiar
os CDes, descarregar ilicita-
mente da internet, comprar có-
pias ilegais, são roubos. Permi-
tir ou encobrir o uso da música
roubada em aulas de conserva-
tórios e escolas de música, nas
Bibliotecas e Arquivos, nas sa-
las de concerto, nos atris de or-
questras, bandas de música,
grupos ou solistas também é um
crime. A todos eles deveria pa-
gar-se-lhe o seu trabalho com
Euros da mesma ilegalidade.

Piratear a partitura ou a gra-
vação duma obra musical é um
grave delito contra a proprieda-
de, além disso a pirataria musi-
cal impede que possam divul-
gar-se novas obras e novos
compositores. Os compositores
não podem viver do seu trabal-
ho se os editores não recuperam

os investimentos. Sem compo-
sitores a nossa música vai emu-
decendo até morrer esgotada.
Alguns pensam que não é tanta
a tragédia porque o passado es-
tá aí e é grátis, mas quando uma
cultura morre também desvane-
ce o passado. Passado e presen-
te são a mesma vida.

A linguagem também pode
ser patológica, cleptómana,
destrutiva, e “se se põe a tiro”
converter a nossa música em
hambúrgueres de tremifusa -fu-
sa tremulante ou meia-semifu-
sa-. Se não querem tornar mu-
dos denunciem aos ladrões de
música.♦

O Bardo na Brétema                          Rudesindo Soutelo

Hambúrgueres de tremifusa

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

Antoniño de San Xosé

Antoniño falaba só polas rúas da Coruña. Na imaxe, a rúa Real.



BaionaBaiona
■ 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
■ ACTOS

FESTA DO BOTELO
A Casa da Culturamáis o
polideportivo CEIPConde-
sa de Fenosaserán, respec-
tivamente, os escenarios do
pregón e xantar desta festa
gastronómica de exaltación
deste produto rei da gastro-
nomía da vila. O sábado 31
das 12 h. en diante.

■ CINEMA

EN LA CIUDAD
Esta fita, dirixida por Cesc
Gay, vaise proxectar no cine
club Groucho Marxeste xo-
ves 22 ás 22:30 h. O venres
23 e domingo 25 ás 22:30 h.
máis o sábado 24 ás 17 h., 20
h. e 22:30 h. proxectarase Dí-
as de fútbol,dirixido por Da-
vid Serrano. Los abajo fir-
mantes, de Joaquín Oris-
trell , poderá verse o mérco-
res 28 e xoves 29 (22:30 h.).
O venres 30 e domingo 1
(22:30 h.) e sábado 31 (17 h.,
20 h. e 22:30 h.) a fita Master
and Commanderprotagoni-
zada por Russel Crowe.

■ EXPOSICIÓNS

NUESTRASMARIPOSAS
a 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.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

CARME
ALONSO PORTO
Os seus óleos estarán ex-
postos na Casa da Cultura
até o 30 de xaneiro.

CarballoCarballo
■ TEATRO

A COMEDIA
DO GURGULLO
O venres 23 e o sábado 24 o
Centro Dramático Galego
levará até o escenario do Au-
ditorio Municipal esta ver-
sión do clásico de Plauto.

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, pasando
os mellores días nas súas im-
prentas, acompañado de al-
mas firmes, coma el, no mes-
mo ideal. AEditorial Nósfoi
a coroa do seu labor de en-
trega ao país. Del dixo Otero
Pedrayo: “Casal, rexo, ledo,
optimista, esparexeu a mans
cheas a graza e a forza dunha
nova literatura sobre o mun-
do”, e Castelao, tan admira-
dor seu, chegou a afirmar:
“Casal, por Galiza, fixo máis
que todos nós”. Esta mostra
biográfica e bibliográfica po-
derá ollarse na sala temporal
do Museo Histórico de Sar-
gadelosaté fin de xaneiro, de
10:30 a 14 e de 15:30 a 18 h.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

DOUS POETAS
NA SEOANE
Este xoves 22 ás 20 h.
presentaranse os libros Ca-
derno apócrifo da pequena
defunta,de Eduardo Alon-
so; e Palabra para un par-
que hidráulico, de David
Creus, na Fundación Luís
Seoane.

■ CINEMA

CGAI
Programación do Centro Ga-
lego de Artes da Imaxe: No
ciclo adicado a Akira Kuro-
sawa poderemos ollar este
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,
este venres 16 será proxecta-
da a fita de José L. Bardén,
Los inocentes(1962).  No
ciclo “Nicolas Philibert:
converter o ordinario en
extraordinario” poderemos
ollar Le pays des sourds / O
país dos xordos(1993) o
venres 23 e sábado 24; La
moindre des choses / A máis
mínima cousa,o luns 26 e
martes 27; Être et avoir / Ser
e ter, o venres 30 e sábado
31. AJacques Tatiestá adi-
cado o ciclo que proxectará
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

MIES VAN DER ROHE
Arquitectura e Deseño en
Sttugart, Barcelona e Brno.
Organizada polo Vitra De-
sign Museum, a mostra
axunta os mellores deseños
de mobles do arquitecto, do
período 1927-31, e presen-
tados en íntima relación co
seu contexto de creación:
as vivendas experimentais
en Weissenhof, Stuttgart; o
Pavillón Alemán en Barce-
lona e a Vila Tugendhat en
Brno. Ludwig Mies van
der Rohe (Aquisgrán,
1886 - Chicago, 1969) é
unanimemente considera-
do, tanto polo seu legado
arquitectónico como polo
seu labor académico e or-
ganizativo, como un dos
mestres que maior trascen-
dencia e influencia no de-
senvolvemento e evolución
da arquitectura mundial no
pasado século. Aínda que
só deseñou mobles durante

un curto período de tempo,
a súa obra neste campo ta-
mén se considera unha das
máis influentes da moder-
nidade. Na Fundación Ba-
rrié até o 2 de maio
(www.fbarrie.org).

CENTRO DEFORMACIÓN
DO BANCO PASTOR
A mostra reúne maquetas e

paneis dos oito anteproxec-
tos presentados por outros
tantos arquitectos bolseiros
da Fundación ao concurso
por invitación para a cons-
trución dun Centro de For-
mación para Banco Pastor
na Granxa do Pampillal
(Mondego, Sada). Na sede
da Fundación Barriéaté o
2 de maio.

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

Guillermo de Rueda percorreu
coa súa cámara fotográfica ca-
tro das transicións político-
económicas que redeseñaron
Europa nos últimos vinte e cin-
co anos do século. Agora, o vi-

cerreitorado de Extensión Cul-
tural da Universidade de
Santiago presenta oitenta foto-
grafías, expostas até o 15 de
febreiro no Pazo de Fonseca da
capital galega.♦

As transicións de EurAs transicións de Europaopa
O O TTrinquerinque

O coñecido grupo de música tradi-
cional celebra os 10 anos de histo-
ria e continúa de xira polo país pa-
ra apresentar o seu último traballo,
Moe e Moa,gravado en vivo. Co
seu variado repertório e contun-
dente directo a festa está asegura-
da. Este venres 23 estarán no Cla-
vicémbalode LUGO; o xoves 29 o
concerto será no teatro Rosalíada
CORUÑA; e rematarán o venres 30
no Auditorio de CARBALLO .♦

Os CempésOs Cempés
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☞ O INFILTRADO. En
2079, en plena guerra cos

Centaury, un científico fuxe
despois de que a policía o acuse
de ser un infiltrado que clonou o
seu corpo. Para salvarse, tratará
de demostrar que é o auténtico.

☞ O REGRESO DO
REI. Capítulo final da

triloxía d’O Señor dos Aneis.
Frodo está a piques de chegar a
Mordor. Se non destrúe o anel,
Sauron conquistará Minas Ti-
rith. Conseguirá Aragorn so-
brevivir para se converter en
rei de Gondor?

☞ AS INVASIÓNS BÁR-
BARAS. Un profesor

universitario, progre e saído,
descobre que padece unha en-
fermidade terminal. Pasa os
seus derradeiros días acompa-
ñado dos seus amigos, da ex
muller e do seu fillo, un híper
rico axente de bolsa. Humor,
citas cultas e unha pasada po-
las inxenuidades e maldades
da esquerda dos sesenta. O ca-
nadiense (do Quebec) Denys
Arcand dános outra película
moi recomendábel para es-
querdistas desencantados. A
anterior fora O declive do im-
perio americano. 

☞ TODO OU NADA.
Retrato fatalista da vida

de tres familias obreiras no ex-
trarradio londinense, onde un-
ha caixeira casada cun taxista e
con dous fillos comproba que
non hai moitas oportunidades.

☞ O DERRADEIRO SA-
MURAI. Por diñeiro, un

heroe da guerra civil americana
desencantado vai ao Xapón a
adestrar o seu novo exército, que
ten que enfrontarse aos samurais.
Pero nunha batalla, 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 ven-
dendo drogas. Pero esta acti-
vidade ten os seus propios ris-
cos.

☞ 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 profesio-

nal descobre que ten unha fi-
lla adolescente. Ao coñecela,
como 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 verda-
deira pasta do ser humano. Fá-
bula sobre a moral de Lars
Von Trier, que finiquita o
Dogma 95.♦

CarCar teleirateleira

Este coñecido grupo vai dar un con-
certo de música popular dentro do
ciclo de actividades para escolares
que organiza Caixanova, este xoves

22 ás 10 e ás 12 h. no auditorio do
centro cultural en VIGO. O xoves 29
e venres 30 á mesma hora tocarán no
Pazo da Cultura de PONTEVEDRA .♦

GaiteirGaiteir os de Xistraos de Xistra

A obra de
Plauto

A comedia
do Gurgullo

será
represen-

tada en
CARBALLO o
venres 23 e
sábado 24.

A Fundación
Barrié da
CORUÑA
alberga
unha mostra
sobre as
creacións do
arquitecto
Mies van
der Rohe.
Na imaxe,
estado
actual do
Pavillón de
Barcelona.



WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 04
As obras do prestixioso
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 o
mes de xullo no Aquuarium
Finisterrae.

KENNETTH SLEVIN
As acuarelas deste artista es-
tán expostas na sala Portas
Ártabrasaté finalizar o mes.

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

MIGUELANXO PRADO
1992-2003
Completo repaso ao traballo
do recoñecido autor de ban-
da deseñada e ilustrador rea-
lizado 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. 

GALICIA
CAMIÑO CELESTE
Até o 29 de febreiro, pode-
remos gozar coas fotografí-
as aereas de Xurxo Lobato
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 Belas
Artes. Composta por unha
selección de pinturas, debu-
xos, gravados, esculturas,
obxectos de artes aplicadas
e libros ilustrados, parte
desta personaxe para mos-
trar o papel que a historia
reservou ás princesas das
cortes europeas dentro da
política internacional e as
alianzas dinásticas, a rela-
ción entre arte e ideoloxía
durante o Absolutismo, e o
conseguinte uso das decora-
cións. Até o 31 de xaneiro.

■ MÚSICA

CARTOGRAFÍAS
SONORAS
Xúntase neste ciclo diversas
facetas do instrumento de
corda máis universal: o vio-
lín. Catro dos virtuosos de
maior prestixio interna-
cional que, malia compartir
un mesmo instrumento,
amosarán os estilos e as téc-
nicas máis diversas. O sába-
do 31, Jean-Luc Ponty,
máximo expoñente do vio-
lín no jazz, interpretará un
repertorio clásico deste xé-
nero. No Pazo da Óperaás
21 h. (entrada gratuíta pre-
via retirada de invitación).

VARGAS BLUES BAND
Tocarán no teatro Rosalía
de Castro este xoves 22
dentro da programación
Música con Raíces.

■ TEATRO

A CASA
DE BERNARDA ALBA
Dentro da Mostra de Teatro
Independenteque se está a
levar a cabo no Fórum Me-
tropolitano, a compañía A
Sernarepresentará esta obra
este xoves 22 ás 20:30 h.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

LER CÓMIC
TEN A SÚA CIENCIA
No Museo do Humor,até o
31 de xaneiro, podemos
ollar esta mostra composta
de 24 paneis que nos farán
comprender o lado científi-
co da aventuras de Tintín,
Supermán, Batmán, Morta-
delo, Mafalda.... 

FerrFerr olol
■ EXPOSICIÓNS

CÓMICS E DEBUXOS
Mostra dos traballos de Paco
Oti no Ateneo (Magdalena
202-4, 1º) até o 28 de xaneiro.

QUESADA
Os seus traballos, xunto cos

Rielo, Daviz Fernández e
Juan Galdo,conforman un-
ha mostra que estará aberta
no C. Comercial Porta Nova
até o 9 de febreiro.

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

GondomarGondomar
■ EXPOSICIÓNS

A. SOLIÑO TRONCOSO
Colga as súas acuarelas no
restaurante Casa Celso,de
Couso, até finais de xaneiro. 

O VAL MIÑOR NOS
ALBORES DO S. XX 
Exposición fotográfica, do
Instituto de Estudos Miñora-
nos,que podemos ollar no ca-
fé Rañolasaté finais de mes. 

LalínLalín
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN Mª
ALLER ULLOA
No museo que leva o seu
nome pode ollarse unha
mostra das súas fotografías.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO PEREIRA
O Gran Hotel acolle unha
mostra dos traballos deste
artista.

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 Pa-
villón Central da Facultade
de Veterinaria acolle, até o 30
de xaneiro, unha exposición
sobre a transición española.
Os adhesivos: a arte, a men-
saxe, a importancia da publi-

cidade e propaganda nuns
tempos nos que, no Estado
español, se comezaba a facer
política a través da imaxe.

COLECTIVA
Mostra da obra de 10 pin-
tores na fundación Caixa
Galicia.

■ MÚSICA

MONDOPÉTRIZ
Esta banda nace do interese
de músicos de diversos esti-
los e procedencias por facer
unha música heteroxénea e
diferente, o que provoca
unha particular difusión de
estilos e sons. Tocarán no
Clavicémbaloo venres 30
xunto con Víctor Villamor
e Javier Pereira.

METROPOLITAN JAZZ
BAND DE PRAGA
Acompañados pola desta-
cada figura da escena do
jazz Eva Emingerova,e co
obxectivo de dar a coñecer
o seu último traballo, darán
un concerto no Clavicém-
balo o sábado 31.

NarónNarón
■ TEATRO

FOBIAS
Unha estraña noite na ca-
sa de Luís Mendía. A com-
pañía Lagarta Lagarta ,
baixo a dirección de Lino
Braxe, fará unha represen-
tación desta obra no Audi-
torio Municipal.

NaviaNavia
de Suarnade Suarna
■ EXPOSICIÓNS

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

OrdesOrdes
■ EXPOSICIÓNS

PREMIO FOTOGRÁFICO
LUÍS KASADO
As imaxes presentadas nes-
te certame reúnense na
mostra da Casa da Cultura.

OurOur enseense
■ EXPOSICIÓNS

IMAXE DE PEDRA.
TÚNEZ EN MOSAICOS
O Centro Cultural da Depu-
taciónacolle esta mostra pro-
ducida por Ars Latinaen co-
laboración cos ministerios de
Cultura e Turismo de Túnez.

GALICIA VISTA
CON OLLOS DE MOZO
Esta mostra colectiva de fo-
tografía poderá ollarse no
C.C. da Deputación.

BIENAL DE GRAVADO
CAIXANOVA
As obras premiadas e que re-
cibiron mencións neste cer-
tame xúntanse nunha mostra
que se pode visitar na Aula
de Cultura Caixanova.

UN COMPROMISO
COA LUZ
Pinturas de Leonardo Vi-
dal no C.C da Deputación.

COLECTIVA
Varios artistas xuntan os
seus traballos nesta mostra
na galería Visol.

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

LUÍS SEOANE
O Museo Municipalexhibe
as súas acuarelas.

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 Violencia
contra as mulleres: un obstá-
culo para o desenvolvimento.

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. 

PontearPonteareaseas
■ EXPOSICIÓNS

A OUTRA CARA
DE ÁFRICA
O Museo Municipalacolle,
até fin de xaneiro, esta mos-
tra organizada pola aso-
ciación para a integración e
o desenvolvemento do afri-
cano (AIDA), coa que se
pretende rachar cos habi-
tuais tópicos sobre o mundo
africano a través do coñeci-
mento de elementos como
máscaras, estatuas, vesti-
mentas, pairos, obxectos ri-
tuais, artesanía ou instru-
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Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
luns.

Pódese
facer

a través
do correo,

Aptdo.
1.371,
36200

Vigo; por
Telf., 986
222 405,

por Fax
986 223

101ou
correo

electrónico
info@ano-

saterra.com

Esta peza, de August Strindberg,
chéganos da man da compañía
Metrópolis, nunha versión de
Francisco Melgarescon José Sa-
cristán, Mercedes Samprietoe

Juán Geacomo actores principais.
Este xoves 22 ás 20:30 h. no C.C.
Caixanovade VIGO. O venres 23 e
sábado 24 ás 20:30 h. no teatro Ro-
salía de Castroda CORUÑA.♦

Danza MacabraDanza Macabra

ESCOLA GALEGA
DE ADMINISTRACIÓN
SANITARIA
Acordo do 18 de decembro de
2003 polo que se convoca un
curso de diplomado en enferme-
ría de empresa. AFundación
Pública Escola Galega de Ad-
ministración Sanitariaasinou
acordos de colaboración co
Hospital do Meixoeiropara, a
través da Escola Universitaria
adscrita a esta institución sanita-
ria, celebrar en Vigo unha nova
edición do curso diplomado en
enfermería de empresa. O nú-
mero de prazas é de 40 como
máximo, terá unha duración de

300 horas, 200 teóricas e 100
prácticas para realizar en em-
presas.

XESTIÓN URBANÍSTICA DE
PONTEVEDRA
Anuncio das bases da convoca-
toria para a cobertura dun posto
de enxeñeiro técnico de obras
públicas, para o ingreso do ca-
dro de persoal laboral fixo da so-
ciedade, que terá como funcións
básicas a supervisión dos instru-
mentos do planeamento urbanís-
tico, proxectos das obras, con-
trol delas, así como calquera ou-
tra acción relacionada coa área
técnica. A este proceso selectivo

seralle aplicábel a Lei 10/1996,
do 5 de novembro. A presenta-
ción de solicitudes faranse en
man, no rexistro xeral de Xestur
Pontevedra, S.A.

SOCIEDADE DE IMAXE E
PROMOCIÓNTURÍSTICA DE
GALICIA , S.A.
Anuncio do 16 de decembro de
2003 polo que se convoca unha
praza de persoal laboral fixo. A
Sociedade de Imaxe e Promo-
ción Turísticas de Galicia, S.A.
anuncia a convocatoria do posto
de profesor de finanzas. Centro
Superior de Hostalería de Gali-
cia (REF. FIN-603).♦

D.O.G.D.O.G.

O cantautor madrileño ven de auto-
editar o seu cuarto traballo, Kamika-
zes enamorados,cargado e emo-
cións e sentimentos, cancións ho-
nestas, ritmos suaves e susurros da
vida. Estará o xoves 22 ás 22:30 no
Sete Maresde VIGO; o venres 23 ás

23 h. na sala Capitol de SANTIAGO ;
e o sábado 24 ás 23 h. no Clavicém-
balo de LUGO. Venda anticipada de
entradas (10 euros) en Elepé, Co-
lumnae Sete Maresen Vigo; Gong,
Tipoe café Quintanaen Santiago; e
Skoitae Clavicémbalode Lugo.♦♦

Quique GonzálezQuique González
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mentos musicais de grande
riqueza. Pódense solicitar
no museo visitas para esco-
lares guiadas por personal
da asociación.

As PontesAs Pontes
■ EXPOSICIÓNS

ENERXÍA
Módulo expositivo da futu-
ra Casa da Enerxía, instala-
do na Casa Dopeso, que se
pode ollar de luns a xoves
de 19 a 21 h. e os sábados
de 11 a 13 h.

PontevedraPontevedra
WOODY ALEN
Dentro deste ciclo que se
está a desenvolver no Prin-
cipal poderemos ver a fita
Bananas, este xoves 22  ás
20:30 h.

■ 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 es-
te xoves 22 ás 10 e 12 h. no
teatroPrincipal.

■ EXPOSICIÓNS

JOSÉDANIEL
FERNÁNDEZ
Até o 31 de xaneiro os seus
traballos estarán expostos
na sala Teucro.

EL ARTE DESNUDO
As salas de mostras Caixa-
nova acollen esta mostra.

ÁFRICA
TRADICIÓN SAGRADA
Da man da colección Cartu-
ger, unha das máis importan-
tes do mundo en arte africana,
preséntanse 90 pezas de es-
pectacular 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
traballos que nos permiten
adentrarnos na súa cultura,
tradicións, mitos e formas de
vida. As obras están clasifica-
das en diferentes apartados:
maternidades, máscaras, arte
cortesá, mobiliario, culto aos
antepasados e fetiches.

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 corresponden-
tes a Urbano lugrís. Até o 24
de xaneiro, poderemos ollar
25 cadros nos que “a auga e
soño celebran unha alianza
orixinaria na que a pintura
semella brotar dunha fonte
de ensoñación oceánica”, en
palabras de Antón Patiño.

O PorriñoO Porriño
■ ACTOS

PATRICIA VÁZQUEZ
A actriz galega estará este
sábado 24 no Centro Cultu-
ral Municipal ás 20:30 h. co
seu espectáculo de con-
tacontos para adultos con
entrada de balde. Unha hora
de humor libre sen máis
censura que a do espectador.

■ EXPOSICIÓNS

IMAXES MAIORES
Durante xaneiro pódese
ollar no C.C. Municipalun-
ha selección dos traballos de
sete fotógrafos galegos no-
vos (Andrea Costas, Fran

Herbello, Cristina Rodrí-
guez, Zoraida Maqués,
Quique Lista, Jorge Meis,
Óscar Cela) que reflectiron
a súa visión sobre o mundo
das persoas maiores.

Sada Sada 
■ EXPOSICIÓNS 

VIOLENCIA CONTRA
AS MULLERES...
un obstáculo para o desen-
volvemento.Até o 31 de xa-
neiro esta mostra poderá vi-
sitarse na Casa da Cultura
Pintor Lloréns.

CERTAME
ISAAC DÍAZ PARDO
As obras que participaron
neste certame de artes plásti-
cas poden ollarse na mostra
da Casa da Cultura Pintor
Llorénsaté o 31 de xaneiro.

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

A MEMORIA DO XEO
Fotografías de Guillermo
de Rueda que se poden
ollar no Pazo de Fonseca
até o 29 de febreiro.

BEATRIZ NÚNEZ
O seu traballo fotográfico
pode contemplarse nunha
mostra da Asociación de
Artistas Plásticos Galegos.

ÁFRICA
TRADICIÓN SAGRADA
Da man da colección Cartu-
ger, unha das máis importan-
tes do mundo en arte africana,
preséntanse 90 pezas de es-
pectacular 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
traballos que nos permiten
adentrarnos na súa cultura,
tradicións, mitos e formas de
vida. As obras están clasifica-
das en diferentes apartados:
maternidades, máscaras, arte
cortesá, mobiliario, culto aos
antepasados e fetiches. Na
Igrexa da Universidade.

BODEGÓN
Título da mostra de Álex
Calvo, Simión Craciun,
Cristina F. Núñez, Alberto
Gulías, Cristina Ibáñez,
Rafael Masiá, Suso Noya,
Mª Jesús Pérez Carballo,
Manolo Rivera, Rafael
Úbeda e Leopolod Varela,
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.

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

SILVERIO RIVAS
A verticalidade das árboresé
o título baixo o que acolle as
súas esculturas na galería Sar-
gadelos. Até o 7 de febreiro.

CONSTRUCIÓN
DESTRUCIÓN
As obras da artista lucense
Ana de Matospoderán ollar-
se na galería C5 até o 14 de

febreiro. Ana utiliza o corpo
feminino como iconografía e
signo de identidade próximo
á antropoloxía, sen deixar de
translucir un concepto de xé-
nero impregnado de sutilezas
e erotismo moi alonxado da
retórica crítica feminista.

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

VIK MUNIZ
Despois dos actos de conme-
moración do seu X aniversa-
rio, o CGACcontinúa a acti-
vidade cunha mostra fotográ-
fica deste artista. Tamén, po-
deremos admirar os debuxos
de Marcel van Eedenque,
con rotulador e lapis “negro”,
reproduce coidadosamente
imaxes e fotos extraidas de
vellos libros e revistas de
época de entre os anos 20 e
65, mediante un proceso que
é definido polo posmodernis-
mo como “apropiación”.

CÀNTIC DEL SOL
Poderemos admirar esta mos-
tra de obras de Joán Miró até
o 31 de xaneiro na sede da
Fundación Caixa Galicia

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

CECILIA ANN
Este xoves 22 ás 23 h. a sa-
la Capitol será o escenario
do concerto desta artista. O
venres 23 será Quique
Gonzálezquen toque nesta
sala á mesma hora.

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 FILHARMONÍA
DE GALICIA
Baixo a dirección de Chris-

topher Wilkins , darán un
concerto este xoves 22 ás 21
h. no Auditorio de Galicia.

DADO DADÁ
O clube de jazz de Alfredo
Brañas 19 programa unha
repichoca ás 23 h. para o
martes 27 que será transmi-
tida por internet (dadoda-
da@mundo-r.com).

■ TEATRO

OS MUTANTES
METÁLICOS ATACAN
Este xoves 22 e venres 23
ás 22 h.. e o sábado 24 ás
23 h., este espectáculo en
clave de humor estará sobre
o escenario da sala Nasa.

NOVAS INTERFACES
TECNOLÓXICAS
Ciclo de performancesque
vai ocupar os espacios do
CGACdesde este xoves 22
ao sábado 24.

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. Se-
rá este xoves 22, venres 23 e
sábado 24 ás 22 h.

HOTEL EUROPA
Acompañía asturiana Teatro
del Norte estará o xoves 29,
venres 30 e sábado 31 ás 22
h. no teatro Galán, baixo a
dirección de Etelvino Váz-
quez, cunha reflexión sobre
a emigración e o feito de ac-
tuar no primeiro mundo no
que vivimos. Desde unha vi-
sión poética cóntanse as an-
danzas dun emigrante africa-
no neste hotel de luxo cha-
mado Europa, primando o
teatral sobre calquera intento
de teatro documento ou de
aproximación sociolóxica ao
problema da emigración.

VVigoigo
■ ACTOS

SARTINE
Este xoves 22 preséntase este
libro de Juán Granados na
Casa do Libroás 20 h. O ven-
res 23 os poetas Xosé Mª

Álvarez Cáccamo e Vítor
Vaqueiro recitarán versos das
súas antoloxías –Ancoradoiro
e Traxectorias, respectiva-
mente–, recentemente edita-
das, acompañados polos poe-
tas Xavier Rodríguez Bai-
xeiras, Román Rañae Mi-
guel Anxo Fernán-Vello. O
xoves 29 ás 20 h., Xabier Ló-
pez Lópezpresentará o libro
A vida que nos mata, premio
Manuel García Barrosde No-
vela 03. O venres 30 ás 20 h.
haberá unha sesión de teatro
lido dramatizado, a cargo de
Actores de Vigo Reunidos.

ARTE CON SENTIDO...
No MARCO, obradoiros plás-
ticos para crianzas de 3 a 8
anos, todos os venres ás 18 h.
Para familias con crianzas de
2 a 6 anos con sesión de títe-
res (este sábado 24, Puños
fóra!), todos os sábados ás
12 h. Tamén para adultos hai
uns cursos de aproximación á
arte contemporánea, De prin-
cipios de século á II Guerra
Mundial, os mércores ás 19.

■ CINEMA

CICLO
CESÁREOGONZÁLEZ
Dentro desta homenaxe ao
produtor vigués, o luns 26
proxéctase Los Inocentes
(1962), de Juán Antonio
Bardem; e o mércores 28
La Boutique (1967) de
Luis G.Berlanga, ás 20:30
h. no C.C. Caixanova.

■ CONFERENCIAS

MARÍA CALLAS,
VIXENCIA DUN MITO
César 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 Amar-

CLASES MAXISTRAIS DEVIOLÍN
A Fundación Barriéofrece clases maxis-
trais a cargo dos protagonistas do ciclo
Cartografías sonoras, selectos intérpre-
tes de violín a nivel mundial, coa finali-
dade de fomentar a educación musical na
Galiza e ofrecer unha oportunidade úni-
ca de relación directa cos músicos. Están
dirixidas a estudantes de música, profe-
sores e intérpretes, tanto profesionais co-
mo afeccionados. A admisión será por
orde de inscrición até completar aforo.
Programa: Jean-luc ponty (violín) 30
xaneiro - 18 h.; Martin Hayes & Den-
nis Cahill (violín & guitarra) 6 febreiro -
18 h.; Dr. L. Subramaniam (violín &
tradicional hindú percussion) 19 febreiro
- 18 h.; Zoltan Lantos (violín) 27 fe-
breiro - 18 h. Información en www.fba-
rrie.org ou no telf. 981 060 095.

III CERTAME DE RELATO
DE AVENTURAS A. AVILÉS
DE TARAMANCOS
Cada participante poderá facelo cun
único relato de aventuras, inédito e en
galego, cunha extensión de entre
70.000 e 100.000 caracteres, debendo
presentarse por cuadriplicado en
exemplares separados, mecanografa-
dos por unha soa cara, grampados, co-
sidos ou encadernados, sen sinatura e
cun lema e utilizando o sistema de pli-
ca. O prazo remata o 5 de marzo e os
traballos deber ser remitidos ao Conce-
llo de Noia, Rosalía de Castro 2, 15200

Noia. O premio está dotado con 3.000
euros e a publicación da obra gañado-
ra. O fallo darase a coñecer o 6 de
abril, aniversario do nacemento de
Avilés de Taramancos.

TALLERES DIDÁCTICOS
Obradoiro en torno á mostra da Funda-
ción Barrié “Mies van der Rohe” que
consistirá nunha actividade práctica e
unha visita á exposición. Teñen como
obxectivo dar a coñecer a figura de Mies
van der Rohe como un dos arquitectos
máis importantes do século XX, coñecer
a súa obra e entender o porqué da súa
modernidade. Tratarán de explicar a idea
do arquitecto de que a construción é a
base da arquitectura, unha idea sintetiza-
da na súa famosa frase “menos é máis”.
Participantes: educación infantil, prima-
ria, secundaria, bacharelato e ciclos de
formación. Grupos: mínimo 25 / máxi-
mo 30 . Horario: de luns a venres ás 9.30
h., 11.30 e 16 h. Información en
www.fbarrie.org ou no telf. 981 060 095.

XVIII PREMIO LITERARIO
ÁNXEL FOLE
Optarán a este certame, recoñecido
con 9.000 euros, todas aquelas persoas
que o desexen con traballos en galego
ou castelán, inéditos, dunha extensión
mínima de cen folios e máxima de
douscentos, mecanografados a duplo
espazo e por unha soa cara, que versen
sobre calquera aspecto da vida ou da

obra de Uxío Novoneyra. Os orixinais
enviaranse, por cuadriplicado e baixo
plica, ao Departamento de Obras So-
ciais de calquera das sedes principais
de Caixa Galiciano país ou en Madrid
ou ao xornal El Progreso,r/ Ribadeo
5- 27002 de Lugo, antes do 31 de mar-
zo. O premio decidirase na primeira
quincena de maio, coincidindo co ca-
bodano do falecemento de Ánxel Fole.

III CERTAME DE INVESTIGACIÓN
TERRA DEMELIDE
Poden participar todos aqueles traba-
llos que teñan como obxecto de estudo
a vila e a súa comarca, tanto de carác-
ter científico como histórico, arquitec-
tónico, filolóxico ou etnográfico. As
obras orixinais e inéditas, non premia-
das con anterioridade e escritas en lin-
gua galega, sendo respectada a norma-
tiva utilizada, presentaranse por quintu-
plicado, en folio DIN A4, mecanogra-
fados a duplo espazo por unha soa ca-
ra. Enviaranse antes do 31 marzo, debi-
damente encadernadas ou grampadas,
dentro dun sobre baixo plica e sen re-
mite, co título, lema e dados do autor, á
Secretaría Xeral do Concello, Praza do
Convento 5, Melide - A Coruña. Máis
información no telf. 98150 50 03.

BOLSAS POSGRAO
A Fundación Barriéconvoca 28 bolsas
para ampliación de estudos  (mástere
doutoramento) nos EE UU, Gran Bre-

taña e no resto de Europa. O obxectivo
é facilitar o acceso a unha mellor for-
mación científica, técnica e artística a
novos universitarios que poderán com-
pletar a súa formación nos programas e
centros eurpeos e estadounidenses de
maior prestixio nas súas respectivas
disciplinas. Bases en www.fbarrie.org
ou nas oficinas do Banco Pastor. Pra-
zo: do 2 de febreiro até o 15 de marzo.

HISTORIA MEDIEVAL
DE GALIZA 2004
O premio é convocado pola Editorial
Toxosoutose a Fundación Comarcal
Noiasobre investigación histórica, cul-
tural, artística, económica, etnográfica,
etc. sobre o medievo na Galiza rexese
polas bases seguintes: poderán conco-
rrer ao premio todos os autores de cal-
quera nacionalidade que presenten os
seus traballos inéditos en lingua galega
ou portuguesa. A extensión deberá ser
dun mínimo de 150 folios a duplo es-
pazo. Valoraranse o rigor, a innovación
metodolóxica e o interese para a socie-
dade. Presentaranse o orixinal e 5 co-
pias antes do 30 de setembro de 2004
na Editorial Toxoutos, Cruceiro do Re-
go 2, Obre, 15217 Noia (A Coruña).
Con cada orixinal, que deberá presen-
tarse baixo lema, xuntarase, en sobre
pecho, o nome completo, enderezo e
teléfono do autor, así como o título da
obra. O ganador recibirá 3.000 euros e
o finalista 1.200 .♦
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go dirixe e representa esta
coreografía, baseada na obra
de Federico García Lorca, o
domingo 31 ás 20:30 h no
C.C. Caixanova.

■ EXPOSICIÓNS

O FEITO FOTOGRÁFICO
Mostra da colección do con-
cello de Vigo, comisariada
por Manuel Sendón e X.L.
Suárez Canal, que se inau-
gura este venres 23 no MAR-
COás 20 h. onde permanece-
rá até o 14 de marzo.

SILENO J.P.
O artista luso reúne unha mos-
tra do seu traballo baixo o títu-
lo Spectrus, na galería Sarga-
delosaté o 6 de febreiro.

RAUL VELOSO
Até o 1 de febreiro haberá
unha mostra das súas obras
na sala II do C. Social Cai-
xanova. Na sala III expo-
ñen os traballos de Concha
Lagoa do 28 de xaneiro até
o 15 de febreiro.

30 PINTORES GALEGOS
A galeria Alpide abre esta
mostra até o 31 de xaneiro.

LEOPOLDONÓVOA
A obra deste pontevedrés
de nacemento está chea
dunha personalidade incon-
fundíbel, ademais dunha
constante busca de xogos
de luz, incorporando a miú-
do aos seus cadros obxectos
externos como cordas, ara-
mes ou cartóns. Até o 29 de
febreiro poderá ollarse un-
ha mostra da súa obra no
Centro Social Caixanova.

CARLOS CREGO
Ten unha mostra do seu tra-
ballo, até o 14 de febreiro,
na galería 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 referen-
ciais á realidade, na galeria
Chroma (Avda. da Florida
34) até o 7 de febreiro. Nas
obras poderemos observar a
súa devoción pola posibili-
dades expresivas da cor,
aveciñamento cromáticos
pouco ortodoxos que alber-
gan os máis diversos estados
da razón.

CHEMA
ALVARGONZÁLEZ
Mostra a súa obra na gale-

ría Bacelos (Progreso 3) até
o 20 de febreiro.

CRISTINO MALLO
Caixanovaorganiza visitas
guiadas para escolares a es-
ta mostra do recoñecido es-
cultor galego, que a través
de volumes rotundos, pero
amabeis, expresa á ledicia,
a exultancia da vida, o lúdi-
co e a tenrura como esencia
da forma. Até o 22 de fe-
breiro no Centro Cultural
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, até o venres 30,
diverso material de colecti-
vos, libros, fanzines e ma-
quetas 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.

L´ATELIER
DE MONTPARNASSE
Froito da colaboración entre
Caixanova e o Museu Mont-
parnassede París, a partir do
vindeiro xoves 18, as obras
de artistas como Matisse,
Leger, Picasso, Modigliani ,
Delauny ou Picabia, entre
outros representantes de
principios do século XX
–cando estouran os grandes
criadores do cubismo, sén-
tanse as bases da abstracción,
practícanse as irreverencias
dadás e se dá o paso aos so-
ños do surrealismo– poderé-
molas ollar no C.C. Caixa-
nova até o 22 de febreiro.

COLECCIÓN
CAIXANOVA
Mostra permanente de 120
obras na que se ofrece unha vi-
sión clara e amena da evolu-
ción das distintas tendencias
artísticas desenvolvidas en
Galiza desde o século XIX até
a actualidade. Obras de Caste-
lao, Lugrís, Granell, Maru-
xa Mallo, Maside, Colmeiro,
Laxeiro, Seoane, Buciños,
Sucasasou o grupo Atlántica
entre outros, pódense contem-
plar no Centro Social Caixa-
novade luns a venres de 18 a
21:30 h. e os sábados, domin-
gos e festivos de 12 a 14 e de
18 a 21:30 h. Máis informa-
ción en www.coleccioncaixa-
nova.com.

OUTRAS ALTERNATIVAS
Novas experiencias visuais en
Portugal, no MARCOaté o
25 de xaneiro. Mostra colecti-
va cun fío condutor xeográfi-
co: é a primeira dunha nova
promoción de vinte creadores
portugueses, nados na década
dos setenta, que teñen aberto
un espazo na escena interna-
cional, con participacións en
bienais e exposicións. Setenta
e sete obras multicisciplina-
res: fotografía, escultura, vi-
deoproxección, instalacións,
debuxos, murais e interven-
cións que, nalgúns casos, son
obras especialmente creadas
para esta mostra. Información
en www.marcovigo.com. 

■ MÚSICA

ORQUESTASINFÓNICA
DE GALIZA
Dirixida por Yan Pascal
Tortelier e con Gerard
Causeá viola e Giovanni
Fabris no violín, toca este

venres 23 no C.C. Caixa-
nova.

■ TEATRO

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. No auditorio do
C.C.Caixanovao vindeiro
xoves 29 ás 20:30 h.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

GALA Y DALÍ MÁS
ALLÁ DE LA INTIMIDAD
Mostra integrada polas fo-
tografías que Marc La-
croix lle fixo á parella e
que se encontra na sala A.
Rivas Briones.

VViveiriveir oo
■ EXPOSICIÓNS

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

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

JANE EVELYN
ATWOOD
O Centro Portugués de Fo-
tografia acolle, até o 14 de
marzo e con entrada libre,
varias mostras, coma a da
grande fotógrafa interna-
cional Jane E. Atwood sobre
prisións de mulleres nos EE
UU e na Europa; a do brasi-
leiro Marcelo Buainain so-
bre a cidade da Baía e o
sertão; a do chileno, residen-
te nos EE UU, Alfredo Jaar,
coa instalación Toda a dor
do mundo;e a retrospectiva
do fotoxornalista do Público
Mário Marques (no edifí-
cio da Cadeia da Relação, a
Galeria Imagolucis e o Cen-
tro Cultural de Estarreja).

LIVING IN MOTION
Deseño e arquitectura para
unha vida flexíbel. Inaugu-
rase este venres 23 no Mac
Serralves,onde ficará até o
11 de abril. A globalización
e a mobilidade cuestionan a
validade da vida sedentaria,
incitando, tamén, ao debate
sobre a influencia das cul-
turas non europeas que ofe-
recen unha inspiradora va-
riedade de solucións.

BERNARD
MARKOWSKY
Desde 1980 ven facendo
fotografía por todo o mun-
do. O seu traballo emotivo
e vivido, dedicado ás perso-
as comúns e aos segredos
do cotián, mostra persoas e
lugares inesquecíbeis cun

toque de realidade. Até o 31
de xaneiro en Contagiarte.

KEVIN LYNCH
Nado en Chicago, vive en
Los Ángeles. Aínda que tra-
balla con Greg Gorman, ao
contrario deste, as súas fotos
revelan unha serenidade
tranquila aravés da conxu-
gación dos corpos e as pai-
saxes panorámicas. Na Ser-
pente até o 20 de febreiro.

■ MÚSICA

KEVIN BLECHDOM
É Kristin Erickson, coñecida
pola colaboración con Ble-
vin Kelley no extinto dúo
Blectum from Blechdom. O
seu 1º traballo, Bitches wit-
hout Britches, é unha refle-
xión carregada de humor so-
be a identidade feminina,
que mistura psicodelismo
coa agresividade electro-
punk. O venres 23 ás 22 h.
(port.) en Mac Serralves.

DURRUTI COLUM
Este sábado 24 ás 21:30 h.
(port.) no Rivoli Teatro Mu-
nicipal. Os seus discos son
obxectos de colección, os
raros concertos sempre es-
tán influidos polo virtuoso
da guitarra de Manchester
Vini Reilly. A idea básica na
obra dos Durriti Colum é
quebrar calquera estrutura
que soporte os fundamentos
do formalismo musical.

MACHINE
Tocarán na FNAC do centro
comercial Norteshoppingo
xoves 29 ás 21:30 h. O sá-
bado 31 ás 17 h. Drum-
ming dará un concerto.♦

Rafael
Amargo
dirixe e

representa a
coreografia

Poeta en
New York o
domingo 31

en VIGO.

A CABRA FANADA
http://cabrafanada.blogspot.com/

Bitácora de Fran Alonso que se presenta
como “unha constelación fugaz e con-
temporánea”. Na mesma, ademais de ex-
por con regularidade as súas opinións,
deita os seus libros, ofrece enlaces con
páxinas que considera interesantes, intro-
duce suxestións e invita a colaborar.♦

AA RedeRede

N
º 

1.
11

3 
●

A
no

 X
X

V
II 

●

D
o 

22
 a

o 
28

 d
e 

xa
ne

iro
 d

e 
20

04

■ 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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Unha das
fotografías
do brasileiro
Marcelo
Buainain
que
podemos
ollar no
Centro
Portugués
de
Fotografia
do PORTO.

A galería
VGO viguesa
acolle unha
escolma
do traballo
de Carlos
Crego.



CARME VIDAL
“Creo que a vida política, social
e cultural española é un xogo de
hipocrisía onde mandan os calo-
teiros e se xoga coas cartas mar-
cadas e os ases na manga”. Así
comeza Españois todos (Edi-
cións Xerais), o novo libro no
que Suso de Toro pon as cartas
boca arriba e destapa sen medo
as trampas do españolismo. De-
fine a obra como un “panflleto a
favor da cidadanía” no que o
autor ensaia unha fuxida a Eu-
ropa con Galiza como nación.
E sempre pola esquerda, claro. 

Isto si que é luxar as mans. 
A estas alturas mesmo me pre-

gunto se son un autor literario. A
miña presenza pública é a partir de
ser un escritor de ficción pero boa
parte da miña vida está espallada
entre a acción social e a arte para
expresarme. Desde mediados dos
anos oitenta empecei a escribir so-
bre temas sociais, culturais e polí-
ticos. Cando me daban cancha
sempre a utilizaba e a partir do
Prestige vinme arrastrado. Este li-
bro é consecuencia de todo isto.
Gustaríame desaparecer do plano
social e político despois disto. Non
quero ser politólogo, non quero
perder o escritor e non quero en-
trar a formar parte das tertulias po-
líticas. Aceptei participar nun pro-
grama de Radio Euskadi porque
me parecía terríbel a actitude cul-
pabilizadora de Aznar con respec-
to ao País Vasco. 

Tamén é certo que afirma
que os seus primeiros escritos
foron panfletos tirados en viet-
namita. 

Todo libro está escrito desde a
subxectividade. O meu punto de
vista non é científico. Defendo o
individuo e este libro é, de certo,
un panfleto a favor da cidadanía
pero combino esa defensa coa

comprensión de que na vida so-
cial ten que haber negociación,
non pode ser só unha subxectivi-
dade que é o que fixo Aznar. Es-
pecialmente na súa segunda lexis-
latura a vida política estivo enfer-
ma, cunha patoloxía que proviña
da personalidade dun frustrado. 

Non lle ten moita estima a
Ortega, Unamuno, Menéndez
Pidal...

O meu mestre de pensar é Ca-
milo Nogueira. Reivindico a súa
interpretación de Galiza na histo-
ria. Parte do combate ideolóxico
contra o integrismo castelanista,
céntrase en facer ver que non é
científico, desvelar as falsifica-
cións que fan e iso é o que lle re-
procho á historiografía. Todos os
problemas políticos derivan dunha
cuestión ideolóxica que é a idea de
España que Aznar representa de
forma desaforada pero que tamén
está en moitos elementos do PSOE.
España somos todos os que temos
carnet de identidade, estamos no
censo e facemos declaración da
renda. España non é unha idea

senón un conxunto de cidadáns. 
Somos España tamén os

que non queremos?
É que non está na nosa op-

ción deixar de selo, como non
está deixar de ser branco, preto
ou ter un determinado sotaque. 

Como o libro é panfleto,
ten as súas consignas. Galiza,
nación?

Sen dúbida. Os cidadáns crean
a nación e a miña é a nación gale-
ga pero está relacionada con ou-
tras, con España e Portugal, e con
Europa. Boa parte da miña vida ci-
dadá é europea. Participo no mes-
mo debate de política exterior que
o que se dá en Europa, a moeda
que emprego é común e a hipoteca
que pago está rexida por normas
europeas. Cando falamos de Espa-
ña xa estamos a falar de algo dis-
tinto do que se entendía antes. 

Por que Galiza é unha foto
“fixa e fea”?

O que se vive é máis dramáti-
co que noutros sitios. Desde hai
un ano existe unha loita agónica
entre unha sociedade que quere

tomar o seu futuro e a pervivencia
do que houbo até agora e ese con-
fronto dáse con moita máis forza.
Temos a Fraga Iribarne e tamén a
Nunca Máis,que non hai en Ma-
drid, por exemplo. Non podemos
vivir permanentemente enfadados
pero debemos conservar a enerxía
para facela instrumento práctico.
Cataluña e Euskadi existen como
nación e nós non. É un problema
que debemos analizar de forma
autocrítica e ver por que non te-
mos un maior poder político. 

Que ten contra o palco do
Bernabeu?

Ten moito poder simbólico e
xa non reflexa a realidade. O De-
por e o Celta tamén poden gañar a
liga. Temos que descolonizarnos. 

“Fuxamos, pero pola esquer-
da”. Explíqueme a súa saída. 

Temos diante unha estratexia
que pretende transformar o mun-
do nunha gran mercadoría e te-
mos que defender políticas alter-
nativas. O foro de Porto Alegre é
unha referencia clara. Compre
lembrar o esencial, que a esquer-
da nace dunha moral e un senti-
mento e implica política deriva-
das da preocupación social. 

Non sei que pensarán en
Madrid de que o Premio Na-
cional lles saia agora con este
Españois todos.

Á extrema dereita xa lles pare-
cera mal o premio porque sabían
que eu non era un “dos seus” xa
que son un tipo que vive en San-
tiago, escribe en galego, quere xo-
gar sen límites e sitúase en Nunca
Máis. Son para eles unha figura
incómoda. Non se van estrañar
deste libro. Non é algo premedita-
do, non escollemos o que pasou
desde hai pouco máis dun ano, ví-
monos metidos dentro. Antes non
tiñamos “contexto” e agora temos
unha sociedade moi grande, desa-
pareceu a soidade de entón.♦

Nº 1.113
Do 22 ao 28 de
xaneiro de 2004

OGoberno que este
mes de marzo remata
o seu mandato foi

dos que máis ministros do
Opus e lexionarios de Cristo
xuntou. Mais tamén dos que
reuniron meirande número de

divorciados, gais e ex comu-
nistas. O espectáculo lembra
o doutros tempos, cando bai-
xo a uniformidade castrense,
proliferaba o tráfico de peni-
cilina, cando as fortunas se
facían co estraperlo e para

atopar unha casa de citas non
cumpría afastarse demasiado
da parroquia. É aquilo que
cantaba Cecilia: Dama, da-
ma, de alta cuna y baja cama
(...), esposa de su señor, mu-
jer por un vividor...”.♦
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Alerxias
XOSÉ RAMÓN POUSA

H abitualmente, a
alerxia defínese
como unha sensi-

bilidade anormal a unha
substancia que produce
unha reacción adversa.
Os humanos podemos
ser alérxicos a a unha
gran variedade de ele-
mentos cos que entra-
mos en contacto nun
momento dado. O nor-
mal é ser alérxico a
substancias naturais co-
mo o pole das árbores e
das gramíneas, ou as
distintas esporas; a ele-
mentos domésticos, co-
mo os ácaros do po ou
os fungos; ou aos ali-
mentos, como os produ-
tos lácteos, o trigo, o mi-
llo, os mariscos ou os
ovos. A lista de alérxe-
nos pode ser inmensa e
hai que aclarar que a ga-
ma de síntomas non se
limita aos espirros, á
destilación nasal e o la-
grimeo. Ademáis pode-
mos padecer dor de ca-
beza, cansazo inexplicá-
bel, asma, depresión, ca-
tarro incontrolábel…

O primeiro deber
dun alérxico, o primeiro
paso para resolver o
problema, consiste en
determinar o alérxeno,
en definitiva, o antíxeno
responsábel dunha aler-
xia Esa substancia que
induce o organismo á
creación de anticorpos.
Para calquera que teña
dado este paso está no
camiño de solucionar o
problema.

Que fai que o siste-
ma inmunitario dunha
persoa identifique como
substancias nocivas ele-
mentos que para outra
non o son? Aí está o
gran misterio. Os alér-
xenos chegan de xeito
moi diverso ao corpo.
Xeralmente penetran no
organismo polas vías
respiratorias, a dixes-
tión e a través de con-
tactos da pel e das mu-
cosas. Un pode resistir
as agresións destes
axentes, pero até un lí-
mite. Non sei se a miña
alerxia é anormal ou ta-
men lle acontece a ou-
tras persoas. Pero acabo
de descubrir que son
alérxico aos telexor-
nais, sobre todo aos
nocturnos e, especial-
mente, o de Urdaci. Le-
vaba anos poñéndome
mal. Afortunadamente,
puiden atallar o proble-
ma a tempo, pero estou
seguro que a Segurida-
de Social vai ter gran-
des problemas se o mal
se estende outros catro
anos.♦

Ano XXVII.
IV Xeira.

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 o autor utilizou
para a creación dunha novela nacional.

A construción nacional
no discurso literario de
Ramón Otero Pedrayo

CARME FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN

A NOSA TERRA
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Sempre en Galiza

Suso de Toro
‘O Celta e o Deportivo tamén poden gañar a liga’

PACO VILABARROS


