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Pacto PSC-ERC
Carod volverá
ser conseller

en cap despois
das eleccións

(Páx. 18 e 19) 1,75 euros

NA POLÉMICA SOBRE
a entrevista de Carod Rovi-
ra con dirixentes de ETA é
preciso diferenciar clara-
mente entre as cuestións
formais e as de fondo. Poda
que ao Conseller en Caplle
faltase a visión de conxunto
para analisar as obrigas do
cargo, lealtade aos seus so-
cios de Goberno e percep-
ción axeitada das conse-
cuencias políticas que po-
dería ter o seu acto. Poda,
xa que logo, que Carod
errase na forma. Pero no
fundamental Carod ten ra-
zón. Carod fixo política. As
Nacións Unidas, a UE e os
principais gobernos do
mundo, reivindican o dialo-
go como o instrumento de-
mocrático máis apropiado
para abordar os conflitos
violentos. Se botamos unha
ollada aos últimos Premios
Nobel da Paz comprobare-
mos como todos son acti-
vistas do diálogo. O encon-
tro de Carod Rovira con
ETA debe enmarcarse no
que, en materia de resolu-
ción de conflitos, se consi-
deran diálogos explorato-
rios. Chama a atención que
aquiles que se escandalizan
con este encontro e o des-
cualifican sen matices se-
xan os mesmos que prota-
gonizaron contactos simila-
res ou de maior entidade
con ETA non hai moito
tempo. Que mudou, xa que
logo?
Que o PP basea toda a súa
estratexia política na loita
antiterrorista, con evidente
éxito electoral en España.
Couta, cando non impide,
calquer debate de ideas,
impoñendo o pensamento
único e encirrando as pan-
tasmas do pasado. Ao seu
carón, un PSOE que basea
a súa estratexia en realizar
a mesma política que a de-
reita, pero tinguida de cor
rosa. Voltamos ao fran-
quismo. Onde está o pro-
xecto de convivencia na
diversidade? É máis grave
o diálogo con ETA que o
feito de que os servizos se-
gretos espien un membro
da Generalitat e logo o PP
utilice a información para
derrubar a un Goberno au-
tónomo?♦

Entrevista co alcalde
de Toques

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 Parlamento europeo recibe con eloxios
os representantes galegosNunca Máis

conquista Bruxelas

E X C L U S I V A

O alcalde
de Sada duplica
a remuneración
dos concelleiros

do goberno
(Páx. 13)

‘O PSOE
podería gañar
un deputado

en Lugo’
(Director do barómetro

galego)
(Páx. 9)

O Parlamento europeo recibe con eloxios
os representantes galegos Nunca Máis

conquista Bruxelas



A importancia dos eloxios de
Sterckx, está en que este será o
encargado de elaborar o informe
final unha vez concluída o labor
da Comisión o 22 de abril. A fun-
ción da Comisión é investigar o

que aconteceu no accidente do
Prestige e tamén no do Erika -
por presións do PP español-. A
partir das declaracións dos ex-
pertos e políticos que integran o
programa da Comisión, a UE

elaborará unha normativa para
mellorar o sistema de seguridade
marítima e “evitar que volva a
ocorrer o acontecido no Presti-
ge”, comentou Sterckx.

Á Comisión son invitados ex-

pertos de todo o mundo para que
os políticos poidan examinar as
consecuencias económicas, so-
ciais e medioambientais do acci-
dente do Prestige. Cada grupo po-
lítico propón a varios expertos -

entre un e tres- en función da súa
representación. O 22 de xaneiro
compareceron, entre outros, os
expertos invitados polo Grupo
Verdes-Ale, cuxo voceiro na Co-
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¡NUNCA M IS!

Deputados do PP intentaron boicotear a Comisión de Transporte da UE 

Nunca Máis recibida con eloxios
polos deputados europeos

RUBÉN VALVERDE

“Nunca Máisé un movemento cidadán exemplar en toda Europa. Todos deberiamos berrar Nunca
Máis alomenos dúas veces ao día”, deste xeito comezou o eurodeputado liberal belga Dirk Sterckx
unha das súas intervencións na Comisión de Reforzo da Seguridade Marítima. Os eloxios do
parlamentario tiveron lugar logo da intervención do representante de Nunca Máis, o economis-
ta Xavier Vence, na Comisión que analiza o acontecido no accidente do Prestige. Por primeira
vez, Galicia tiña o protagonismo dentro da UE. Os deputados do PP intentaron boicotear a sesión.

Os representantes de Nunca Máis acompañados do eurodeputado Camilo Nogueira no Parlamento Europeo.



misión é Camilo Nogueira. Xa-
vier Vence acudiu en nome de
Nunca Máise Felipe Louzán co-
mo capitán da Mariña Mercante.
Ambos os dous foron moi eloxia-
dos polos deputados da comisión,
coa excepción do parlamentario
popular español, Carlos Ripoll. 

A última reunión da Comisión
fora o 2 de decembro do 2003.
Daquela falaran representantes da
Asamblea francesa, da compañía
Repsol, de Adena
e Emsa, entre ou-
tros. Nesta reu-
nión ademais de
Vence e Louzán,
interviñeron Lo-
yola de Palacio,
como vicepresi-
denta da UE; Eft-
himios Mitropou-
lus, como secreta-
rio xeral da Orga-
nización Maríti-
ma Internacional
(OMI); Robert
Álvarez, como re-
presentante da
World Forum of
Fisher Peoples
(WFFP); Henri
Emmanuelli, co-
mo presidente do
Consello de Landes; Alfons Gui-
nier, como representante da Aso-
ciación de Armadores da UE; e,
por último, Uwe Jenisch Guiner,
Ministro de Economía, Tecnolo-
xía e Transportes do länder ale-
mán de Schleswig-Holstein. Co-
mo invitados especiais á sesión -
do grupo de Camilo Nogueira-,
acudiron de público 30 represen-
tantes de Nunca Máis.

A intervención de Loyola del
Palacio foi moi criticada polos de-
putados presentes posto que en to-
do momento eludiu falar das res-
ponsabilidades políticas do acci-
dente do Prestige, limitando a ex-
por as medidas que a UE tomou
até o momento para reforzar a se-
guridade marítima. Agás Carlos
Ripoll, Manuel Pérez e Daniel Va-
rela -deputados do PP español-, o
resto dos membros que interpela-
ron a Del Palacio demandaron que
se adopten medidas semellantes
ás de Estados Unidos logo do
acontecido no Ex-
xon Valdez. Iz-
quierdo Collado,
deputado socialis-
ta, denunciou ante
Del Palacio a acti-
tude do Goberno
do Estado. Para
Collado “é inad-
misíbel que o exe-
cutivo de Aznar
puxese unha cláu-
sula para que os
afectados que co-
bren axudas non
poidan nun futuro
presentar accións
legais”. Tamén
criticou a Palacio porque “os paí-
ses da ampliación non terán que
cumprir as cláusulas de transporte
e seguridade marítima que aquí
acordemos”. Recordou que “Chi-
pre e Malta poden ser o amparo de
moitos petroleiros perigosos”.

O representante galego dos
Verdes-Ale, Camilo Nogueira, dí-
xolle a Palacio que “no Estado es-
pañol estaban a criminalizar os
membros de Nunca Máis por

lembrar que un ano despois do
accidente do Prestige, as cousas
seguen igual. Ademais, insistiu en
que “as medidas adoptadas até
agora pola UE son insuficientes
posto que Galicia, a Canle da
Mancha e o Báltico seguen a ser
lugares de tránsito de gran peri-
go”. Tamén denunciou que até o
de agora ningún Estado membro
asignou os portos refuxio que te-
rán que comezar a funcionar a
partir de primeiros do mes próxi-

mo. O número
mínimo de portos
refuxio por cada
Estado será de
dous. Por último
fixo fincapé en
que “a UE non
destinou novas
partidas para pa-
liar os danos do
Prestige senón
que reasignou
cartos dos Fondos
de Cohesión e Es-
truturais que xa
lle correspondían
de seu a Galicia”.

Ante as pre-
sións destes de-
putados e dos so-
cialistas Simpson
e Mastorakis e

dos representantes de Esquerda
Unida Ainardi e Vergara, Loyola
del Palacio comprometeuse a que
os Estados traspoñan as directi-
vas europeas. Tamén que deben
dar a coñecer antes do 5 de fe-
breiro a lista de portos refuxio.
De non ser así, dixo que levará
ante os tribunais europeos aos
Gobernos que non o cumpran. A
día de hoxe o executivo estatal
español aínda non dixo cales van
ser os portos escollidos.

Despois da intervención de
Loyola del Palacio, tocoulle a
vez a Mitropoulos, da OMI. Este
foi moi crítico coa “criminaliza-
ción que fixo o goberno español
da actuación do capitán do Pres-
tige Joannis Apostolós Mangou-
ras”. Para Mitropoulos, “o pro-
cedemento do capitán Mangou-
ras foi o que se recolle en cal-
quera manual de actuacións”.
Unha opinión que tamén despois
o capitán Felipe Louzán. Na

quenda de pre-
guntas, o laboris-
ta Simpson res-
paldou a actua-
ción do capitán e
acusou ao gober-
no español por
“non ofrecerlle
un porto de refu-
xio”. O ambiente
comezou a facer-
se máis tenso.
Dirk Sterckx ter-
minou de caldea-
lo cando dixo que
“existe a necesi-
dade de atopar as
causas do acci-

dente do Prestige e onde están as
toneladas que aínda faltan”. 

Reacción do PP

As palabras de Sterckx preocupa-
ron moito aos representantes do
PP español. O deputado Carlos
Ripoll alterouse especialmente.
Sen xustificación algunha levan-
touse e dixo que “o Goberno Vas-
co non axudou na catástrofe do

Prestige”. Tras escoitar esas pala-
bras, os deputados comezaron a
rir, Manuel Pérez e Daniel Varela
incluídos. Incluso algúns deputa-
dos de EU comezaron a asubiar.
Ripoll decidiu entón cargar con-
tra os representantes de Nunca
Máisque acudiron como público.

Dixo que eles estaban boicotean-
do as súas intervencións e pediu-
lle ao presidente da Comisión
que os botase da sala. Dirk
Sterckx fixo caso omiso das pala-
bras de Ripoll e limitouse a dicir
que os representantes de Nunca
Máis “están a ter un comporta-

mento exemplar”.
Ripoll non soubo encaixar as

palabras do presidente da comi-
sión para que se tranquilizarse e
volveu a insistir en que “o gober-
no vasco puido evitar a catástro-
fe e non o fixo”. Ante o alporiza-
mento do deputado popular, o
representante do PNV na Comi-
sión, Josu Ortuondo decidiu le-
vantarse e abandonar a sala.
“Non consinto que se me criti-
que inxustamente, nin que se
minta para pretender humillar-
me”, alegou Ortuondo. Este inci-
dente foi recollido na prensa dia-
ria galega de xeito terxiversado,
aludindo que o conflito fora pro-
tagonizado por Nunca Máis.

Rectificacións do PP

Cando se reanudou a sesión, os
deputados galegos do PP Daniel
Varela e Manuel Pérez eloxiaron
o movemento Nunca Máise di-
xeron que “a maioría da súa aná-
lise é real”. Estas palabras foron
pronunciadas logo da interven-
ción do profesor de Economía
Xavier Vence. Na réplica, Vence
agradeceu as palabras de apoio
de Varela e Pérez pero lamentou
“que non se atrevan a dicilas no
Estado español”. 

Así transcorreu unha xornada
na que incluso chegou a haber
bágoas. Os deputados socialistas
e de EU emocionáronse tras es-
coitar a intervención de Felipe
Louzán. De feito, todos os depu-
tados que interviñeron na vez de
preguntas de Louzán, coincidi-
ron en salientar que foi a inter-
vención máis obxectiva das ha-
bidas na Comisión.♦
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Vén da páxina anterior

¡NUNCA M IS!

Programa de traballo da Comisión

Reunións Tema a tratar Expertos

26 novembro 2003 Constitución da Comisión

1-2 decembro 2003 Exame dos desastres mariños, Sr. Landrain, Asamblea Francesa.
en particular o Prestige e Erika. Sr. Clinch, bandeiras 
Análise das consecuencias económicas representantes dos Estados 
e sociais. Especialmente o impacto (Bahamas).
sobre o peixe e o turismo. Sr. Ramón Hernán, Repsol.

Sra.Uría Fernández, 
Goberno español.
Sr. Raúl García, WWF/Adena.
Sr. De Ruiter, EMSA

22 xaneiro 2004 Lexislación en seguridade marítima Sr. Loyola de Palacio, Comisión
e a aplicación de esas normas polos Europea.
Estados membros. Sr. Mitropoulus, OMI

Sr. Emmanuelli, Consello de 
Landes (indemnizados franceses).
Sr. Louzán, Mariña Mercante.
Sr. Vence, Nunca Máis.
Sr. Robert Álvarez, Asociación 
Mundial de Pescadores.
Alfons Guiner, Armadores UE.
Uwe Jenisch, Ministro do länder
Schleswig-Holstein.

18 febreiro 2004 Engadir recomendacións á Sr. Gheebrant, autoridade marítima
resolución de setembro do 2003.  francesa.

Sr. Kirwan, gardacostas escocés.
Sr. Middleton, Emerxencia Reino 
Unido.

8 marzo 2004 Borrador do informe final da comisión.
(Estrasbusrgo)

18 marzo 2004 Sr. Ahern, Presidente do consello 
de Transporte.
Sr. Wallström, Medioambiente da 
Comisión Europea 
Sr. Barnier, Política rexional
da CE.

5 de abril de 2004 Adopción de resolución no comité.

20-22 de abril de 2004 Adopción de resolución en pleno.

O capitán Felipe Louzán e o economista Xavier Vence.

Os deputados
galegos do PP
Daniel Varela e
Manuel Pérez
eloxiaron
o movemento Nunca
Máis e dixeron
que ‘a maioría da
súa análise é real’

Vence agradeceu
as palabras de apoio
de Varela e Pérez
pero lamentou
‘que non se atrevan
a dicilas
no Estado español’
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“Entre a mentira e o silencio”.
Así informou a prensa galega so-
bre a pasada sesión na Comisión
de Seguridade Marítima da UE,
segundo o eurodeputado Camilo
Nogueira. La Voz de Galicia foi
o medio que “máis terxiversou o
que aconteceu en Bruxelas”. O
diario coruñés centrou a infor-
mación principal nunha medida
verbal adoptada por Loyola de
Palacio. Medida que tal e como
se informou anteriormente tivé-
ronlla que esixir varios eurode-
putados socialistas, comunistas e
nacionalistas. Noutra informa-
ción, o rotativo herculino cen-
trou a crónica da intervención en
que Xavier Vence é xenro de Ca-
milo Nogueira e polo tanto “a in-
tervención quedou deslucida” 

O eurodeputado Nogueira
foi o principal responsábel de
que a Comisión de Seguridade
Marítima se tivese constituído.
Tamén para que se prestase es-
pecial atención ao accidente do
Prestige, malia non ser unha co-
misión que poida esixir respon-
sabilidades políticas. As louva-
das intervencións de Louzán e
Vence producíronse mercé a in-
tervención de Camilo Nogueira.
Como responsábel do grupo
Verdes-Ale, Nogueira escolleu a
Nunca Máise a Rafael Louzán.
La Voz de Galicia, sen embargo,
deixa entrever que Nogueira no-
meou diretamente a Vence por-
que é o seu xenro. 

O deputado nacionalista
queixouse por outra parte de que
o xornal coruñés “dixese que os
responsábeis de Nunca Máisal-
porizaran a sesión. A xornada
transcorreu de xeito exemplar
agás por un incidente ocorrido
entre un parlamentario do PP e
un do PNV. En ningún momento
o presidente da Comisión rifou
aos membros de Nunca Máis

presentes, nin tampouco dixo
que os ía botar. De feito, case to-
dos os eurodeputados salientaron
a actuación de Nunca Máis”, ex-
plica Nogueira. 

Por outro lado, o eurodeputa-
do do BNG criticou “que La Voz
de Galiciadestacase que Nunca
Máis foi a Bruxelas para reunirse
con Batasuna”. Nogueira refírese
a un despece titulado “Pendentes
dunha cita co parlamentario de
Batasuna”. No corpo da informa-
ción, o xornalista explica que “os
membros de Nunca Máisestive-
ron pendentes dunha reunión con
Koldo Gorostiaga, que non che-
gou a celebrarse”. A versión de
Nunca Máisé totalmente distin-
ta. Explican que se reuniron con
responsábeis de todos os grupos
para explicarlle as súas propos-
tas. “Incluso nos reunimos co
responsábel do PP europeo. A
reunión con Gorostiaga era unha
máis porque queriamos tratar a
todos os grupos por igual. Pero
ao final nin tan sequera chegou a
producirse. Si estivemos en cam-
bio co PP, co PSOE e con IU”,
explica tamén unha integrante de
Nunca Máis.♦

¡NUNCA M IS!

Camilo Nogueira critica
a cobertura informativa
da Comisión

O discurso do profesor de econo-
mía, Xavier Vence, achegou moi-
tos datos á Comisión. En realida-
de, o discurso mencionado diante
do organismo europeo é a síntese
dun traballo máis extenso que foi
entregado xunto a outros docu-
mentos elaborados por expertos
da Plataforma Nunca Máispara
que os Deputados poidan facer
uso dos mesmos
á hora de ditami-
nar as resolu-
cións. En primei-
ro lugar, definiu a
Galicia como
“unha zona de al-
ta siniestralidade.
Por este motivo
pedimos que a
regulamentación
en seguridade
marítima debe
incorporar unha
especial conside-
ración para estas
zonas. Acatástro-
fe do Prestige
non foi a primei-
ra senón a sétima
en tres décadas.
Galicia sufriu
máis da metade das maiores catás-
trofes europeas e o 10% dos verti-
dos mundiais por mareas negras”.
Segundo explicou Vence, “diante
das nosas costas pasan anualmen-
te uns 50.000 buques interna-
cionais, dos cales 12.000 transpor-
tan mercadorías perigosas. En to-

tal, navega o 70% do tránsito de
hidrocarburos de toda Europa”. 

O representante de Nunca
Máis quixo deixar constancia de
que despois de 14 meses “a con-
taminación persiste”. Atacou ás
autoridades gobernamentais por
sinalar que “o fuel é un problema
do pasado”. Segundo os datos
que esgrimiu Vence, “o vertido de

fuel provocou a
marea negra máis
extensa e prolon-
gada da historia”.
Lembrou que ca-
da día recóllense
aínda 6 toneladas
de fuel, “sen es-
quecer o fuel que
aínda permanece
nos tanques”.

O represen-
tante de Nunca
Máis insistiu en
que “persisten as
mesmas carencias
de infraestruturas
e medios técni-
cos”. Para Vence,
“as autoridades
responsábeis se-
guen sen recoñe-

cer ningunha das deficiencias e
dos múltiples erros cometidos, fa-
cendo caso omiso das recomenda-
cións da comunidade científica, o
que induce a pensar que de produ-
cirse un novo accidente volveríase
a reproducir a catástrofe”.

No tocante aos danos, Vence

fixo fincapé en que aínda non se
fixera un estudio total do impac-
to económico da traxedia. Sen
embargo, insistiu en que o siste-
ma de axudas, tal e como está
configurado, non abonda para
cubrir os gastos dun accidente
desta envergadura. “Todos os
estudios estiman que os danos
producidos polo Prestige son 15
veces superior ao límite máximo
de indemnización establecido
polo FIDAC (180-200 millóns
de euros). Tampouco abondarían
os cartos propostos pola Comi-
sión Europea, 1.000 millóns de
euros”, asegurou Vence.

No seu discurso, o profesor
non quixo deixar sen tocar o te-
ma dos intereses económicos
que provocan que “moitos bu-
ques transporten mercadorías
baixo unha bandeira de conve-
niencia e sen cumprir unhas mí-
nimas medidas de seguridade.
O 51% do transporte de petró-
leo faise con buques de pavi-
llóns de conveniencia, cando a
porcentaxe hai 30 anos era do
25%”. En relación co aforro de
custes por parte das compañías
e dos armadores, “que actúan
baixo o consentimento dos Es-
tados”, Vence sinalou que o
Prestige tiña 26 anos de vida e
que 62 dos últimos 79 acciden-
tes foran protagonizados por
barcos de máis de 20 anos”. 

Tamén insistiu en que as
compañías petroleiras debían co-
rrer cos gastos da contaminación
e que os Estados da UE terían
que obrigar a isto. Os criterios a
seguir poderían ser os da Oil Po-
lution Act (Estados Unidos), se-
gundo o catedrático galego. Por
último, o responsábel de Nunca
Máisexplicou que debería facer-
se un fondo especial para as zo-
nas de risco, como Galicia, Bre-
taña ou a Canle da Mancha.♦

Xavier Vence pide que se cree
un fondo europeo
para as zonas afectas polo Prestige

Propostas finais na comparecencia de Xavier Vence

■ Arredamento do corredoiro de Fisterra e control máis estrito do trán-
sito, vía satélite, garantindo cobertura po parte da Axencia Europea
do Espacio

■ Declaración do corredoiro de Fisterra como Zona Marítima Sensíbel.
■ Dotación de medios finaciados pola OMI e UE.
■ Fondo especial para cubrir os custes dos prexuízos do Prestige.

‘A catástrofe
do Prestige non foi
a primeira senón
a sétima en tres
décadas. Galicia
sufriu máis da
metade das maiores
catástrofes europeas
e o 10% dos vertidos
mundiais por
mareas negras’

Na quenda de réplicas a Xavier
Vence, os deputados asistentes
eloxiaron o movemento Nunca
Máis. Incluso Daniel Varela,
parlamentario galego do PP,
dixo que “hai moi poucas con-
clusións de Nunca Máiscoas
que non coincida”. O outro ga-
lego do PP, Manuel Pérez, afir-
mou que “asumo as conclu-
sións de Nunca Maís”. Sen

embargo, matizou as súas de-
claracións sinalando que “lém-
brolle a Nunca Máisque esta é
unha comisión para a mellora
das condicións de seguridade
marítima. Non se trata de des-
cualificar ao goberno”. Tamén
lle preguntou que “a onde tería
levado vostede o barco”. Pre-
gunta que respostou Vence re-
cordándolle que Nunca Máis

non ten que dar respostas ofi-
ciais, nin somos quen goberna-
mos”.

O socialista grego Mastora-
kis louvou a Plataforma Nunca
Máis. “A mágoa é que sexa só
unha reivindicación, porque te-
ño a certeza de que o do Presti-
ge, tal e como están agora as
cousas, pode volver pasar”.
Juan de Dios Izquierdo, socia-

lista, foi un dos máis efusivos
nas gabanzas a Nunca Máis. “É
o movemento máis exemplar de
Europa. Por primeira vez mobi-
lizouse unha rexión enteira da
Unión Europea”. Ademais, cri-
ticou a inconstitucionalidade
das axudas do Estado español -
por non permitir denunciar- e
tamén preguntoulle a Vence que
opinión tiña da actuación das

institucións europeas”. Vence
sinalou que os cartos da Com-
pensación non eran abondo.
Sterckx destacou a forza do mo-
vemento cidadán en Galicia e
dixo que ten que perdurar. Ade-
mais, preguntou en voz alta
quen vai pagar as consecuencias
do Prestige. Por último apostou
por chegar até o final na bús-
queda do acontecido.♦

Eloxios a Nunca Máis



O discurso de Felipe Louzán foi o
máis aplaudido dos que se escoi-
taron na xornada do 22 de xanei-
ro. A súa intervención comezaba:
“O meu nome é Felipe Louzán,
son capitán da Mariña Mercante,
con máis de 25 anos de experien-
cia profesional na mar, 20 deles
en buques petroleiros, e actual-
mente profesor da Universidade
da Coruña”. Segundo Louzán “a
decisión de afastar o barco foi to-
talmente errónea e inadecuada e
non buscaba nin unha solución
para o Prestige, nin para evitar a
contaminación dos océanos”. O
capitán da Mariña Mercante argu-
mentou que “das experiencias
doutros vertidos, sabemos que
tarde ou cedo o fuel vai volver á
costa, sobre todo tendo en conta a
climatoloxía da época do ano con
ventos e temporais de terceiro e
cuarto cadrante”. En segundo lu-
gar, Louzán destacou que “un bu-
que que no seu costado sufriu da-
nos estruturais, queda debilitado.
O efetdo do lastre, as ondas e as
forzas dinámicas encárganse de
facer o resto. Provocan que a es-
trutura vaia rachando progresiva-
mente e afunda”. A terceira razón
que usou Louzán para criticar o
afastamento do buque foi que “en
condicións de inverno e cun bu-
que con escaso francobordo é im-
posíbel levar a cabo unha opera-
ción de alixeiramento buque-bu-
que en alta mar, ao que hai que
engadirlle a falta de medios ou a
non mobilización dos existentes
noutros países”. 

Para Louzán, “había outras
opcións que non se valoraron su-
ficientemente, como levar o
Prestige a un lugar de abrigo ou
un porto de descarga. O Seo de
Corcubión, preto do lugar do in-
cidente, podería ter ofrecido
abrigo óptimo. A mañá do día 14
o Prestige estaba a nunhas 18
millas de Fisterra, unhas seis ho-
ras podería ter estado ao abrigo”. 

Segundo o profesor coruñés,
malia que o Prestige era un barco
vello, tiña todos os papeis en regra.
“É a actuación das Autoridades Es-
pañolas a que converteu o acciden-
te nunha catástrofe cando optan
por arredar o barco en troques de
refuxialo, tal e como demandaba o
capitán e a compañía de salvamen-
to Smit”, indica Louzán. 

Na intervención, Louzán bus-
cou en todo momento poñer de
manifesto as responsabilidades
políticas do acontecido. “Tanto o
Goberno central como a Xunta
carecían dun plano de continxen-
cias para loitar contra a marea ne-
gra e carecían de medios a pesar
do Urquiola e do Aegian Sea”,
explica. A continuación, o Go-
berno non envía a un grupo de
inspectores. Só manda a un que
non realiza unha inspección rigo-
rosa, nin manda tomar sondas pa-
ra calcular a cantidade vertida, os
esforzos, a estabilidade e os cala-
dos. Tampouco se solicitan os
planos do buque para avaliar as
posibilidades de acción”. 

A decisión de arredar o barco

foi errónea para este experto, pe-
ro tamén critica a forma en que se
fixo. “Ao remolcalo con rumbo
nordeste, practicamente proa á
mar e ao vento, sen protexer debi-
damente o costado danado, os da-
nos aumentan. O rumbo non bus-

caba unha solución xa que as con-
dicións meteorolóxicas eran peo-
res e non había posibilidade de fa-
cer un transbordo”. Tamén se
amosou duro coas condicións que
impuxeron as autoridades espa-
ñolas, posto que “en vez de cola-

borar na operación de salvamen-
to, obrigoulle á compañía Smit a
asinar un docu-
mento de afasta-
mento a máis de
120 millas das au-
gas xurisdicionais
españolas. Como
se a esa distancia
o problema tivese
desaparecido”.
Por último, inci-
diu en que “as au-
toridades, no seu
afán de minimizar
a traxedia, impe-
diron unha máis
pronta mobiliza-
ción de voluntarios, mariñeiros e
mariscadores”. 

Como conclusión, agradeceu-

lle a Dirk Sterckx o seu informe
sobre o reforzo da seguridade
marítima do 15 de xullo do 2003.
Pediulle que se engadisen algun-
has cousas e que se contase co
asesoramento de capitáns e tripu-
lacións á hora de modificar a le-
xislación marítima.

“A intervención máis obxectiva”

Despois da súa intervención, Ra-
fael Louzán foi eloxiado por todos
os deputados. Sterckx sinalou que
“foi a intervención máis obxectiva
das que escoitei nesta comisión”.
O socialista francés Savary afir-
mou que “fiquei abraiado co dis-
curso do capitán. Especialmente
pola súa profesionalidade e visión
de conxunto”. Case entre bágoas,
o socialista Juan de Dios Izquier-
do recoñeceu que Louzán “conse-
guiu emocionarme”. Algo seme-
llante dixo a deputada comunista
italiana Ainardi. “Foron moi emo-
tivas as palabras de Louzán. Sobre

todo porque se
puxo no papel do
capitán Mangou-
ras que despois de
dous días sen dur-
mir e de facer to-
do o que estivo
nas súas mans, foi
cr iminal izado,
sendo esposado
pola Garda Civil”.
Sterckx concluíu
sinalando que
despois de escoi-
tar a Louzán cum-
pría “desvelar as

causas da catástrofe e darlle unha
solución ao fuel que aínda lixa as
costas”.♦
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O capitán Felipe Louzán culpa o Goberno de Madrid
de converter un accidente nun desastre

Resumo das propostas de Rafael Louzán

■ Facer que as navieiras teñan unha persoa designada en Europa para
asuntos de contaminación e seguridade.

■ Incrementar a formación e a competencia da tripulación para previr
accidentes.

■ Mellorar as condicións de traballo das tripulacións.
■ Revisar o mantemento dos buques. Non só o dobre casco.
■ Contar con mariños profesionais para modificar a lexislación.
■ Poñer todos os medios posíbeis, cando xa non se pode evitar o

accidente.

Case entre bágoas,
o socialista
Juan de Dios
Izquierdo recoñeceu
que Louzán
‘conseguiu
emocionarme’

O Prestige no momento de afundirse ao ser transladado mar adentro.



Atranscripción parcial desta carta de
Rosa Iglesias Santiago á súa cuñada,
Filomena Mosquera, reflite con in-

tensidade o mazazo dunha morte tan cruel
como inesperada, a do seu marido Bautista
Mosquera, un patrón de pesca do porto lu-
gués de San Cibrao, residente  na Coruña.

“Cando chegaron os mariñeiros non os
quería crer. Unha cuadrilla da Falanxe
agardaba no peirao e detivo a Bautista
cando atracou o barco. A única razón poi-
do ser unha ma resposta que lle dera dous
días antes a un dos falanxistas que ía de
vixiancia a bordo. As parellas estaban le-
vantando o aparello a bordo e Bautista co-
lleu a pistola do somatén para espantar as
gaivotas. Unha das aves morreu do dispa-
ro, polo que o facista díxolle: “–Carallo,
Mosquera, que boa puntería para matar ro-
xos!”. “Eu nunca dispararei contra un re-
publicano”, replicou o meu home.

Fumos entregar diñeiro para que o puxe-
ran en liberdade, convencidos de que estaba
preso. Un falan-
xista, ou mellor
dito o xefe deles,
contounos con
moito segredo
que aquela mes-
ma noite o leva-
ran nun coche
pola estrada de
Betanzos, como
así foi.

O armador e
outros señores
atopárono, a cos-
ta de moito traba-
llo, xunto ao ce-
miterio de Coi-
rós, a onde o le-
varon nun carro
uns paisanos do
lugar que o reco-
lleron nunha cu-
neta. Cando reci-
bín a noticia, pois
a min non me
quixeron levar no
coche, xa estaba
esgotada de per-
correr toda A Co-
ruña e a esa hora descansaba na casa de Ade-
lina. Tan tola me puxen que non tiña máis
que gañas de matarme. Insistín en velo por
derradeira vez, porque era meu, e decidiron
levarme de noite.

Pobriño, que lástima de home! O corpo
estaba xunto á tapia do cemiterio, velado por
uns homes que fixeron unha fogueira ao seu
carón. Pero el estaba frío coma a neve, con

aquelas manciñas e aquela cariña regordetas.
Botaba sangue polos oídos e a boca, polo que
quixen limpalo, pero non me deixaron. Pedín
que me deixaran traelo para a casa, e tam-
pouco poido ser. Só me deixaron contempla-
lo. Era un descoñecido para a xustiza e non
se permitía nada máis.

Filomena, aínda non sei como tiven tanto
valor. Non te imaxinas o que levo sufrido.
Non teño máis que gañas de berrar forte e in-
sultar a toda esa xentalla. Xa sei que o meu
Bautistiña non volve, pero gostaríame saber
quen tivo o valor de matar un home tan bo e
que nunca lle fixo dano a ninguén. Penso que
tería folgos para machacarlle os fígados.

Teño gañas de estar convosco para con-
tarvos moitas cousas que se explican mellor
en persoa. Chegáronme cartas da túa nai e da
prima Maruxa. Comprendo o moito que sin-
ten esta perda, pero non queda máis remedio
que seguir adiante. Eu non saio á rúa para na-
da. Mudeime da casa dos meus pais de noite,
porque até me molesta ver xente. Dálle re-
cordos a toda a familia e recibe unha aperta
da túa irmán: 

Rosa”.

Bautista Mosquera Rodríguez foi asasinado
o 2 de decembro de 1936. Nesa data figura-
ba inscrito como descoñecido no xulgado
municipal de Coirós. O día 6 procedeuse á
identificación do cadáver deste mariñeiro
de 28 anos de idade, afiliado á CNT. Dous
anos antes do seu pasamento casara con
Rosa Iglesias Santiago, coa que non tivo
descendencia. O matrimonio vivía no nú-
mero 46 da rúa Fernández Latorre da Coru-
ña. Foi enterrado na zona civil do cemiterio
de Santa María de Oia, pois é sabido que os
roxos non tiñan dereito a recibir sepultura
en sagrado.

Un simple comentario foi o detonante
que o convertíu en vítima da arbitrariedade

dos asasinos, pero nin eles, nin quen parecen
empeñados en agochar os crimes contra a hu-
manidade e en negarlle a rehabilitación mo-
ral a homes que foron tratados coma delin-
cuentes, poideron matalo nunca. Cada día
nos mira dende a vitrina do comedor da casa
e segue vivo no corazón e na memoria dos
seus descendentes, de quen somos un pouco
os fillos que nunca tivo.♦
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Ninguén poderá
negar que Fidel Castro
ten máis habilidade
política que Carod
Rovira. En canto o
conseller en cap se
reunía cos pouco
prestixiados Mikel
Antza e Josu Ternera,
o líder cubano
departía co patriarca
ortodoxo Bartolomeu I
e máis co actor Robert
Redford.

Chama a atención
que cando Nunca
Máis convocaba
manifestacións se
fartasen a dicir que
estaba manexada
polo Bloque e agora
que dous líderes desa
plataforma van nas
candidaturas
nacionalistas ninguén
diga nada.

Valerio Lazarov,
sonado realizador de
televisión en tempos
do Xeneralísimo, conta
como actuaba a
censura da época: “O
censor dicía que as
rapazas non debían
mover as cadeiras de
atrás adiante, senón
de esquerda a
dereita”. Coñecendo
iso, hai que pedir que
editen o manual polo
que se rexían os
censores. Debía ser
máis completo que o
Kamasutra.

Manuel Azpilicueta,
presidente do Círculo
de Empresarios pediu
a pasada semana “o
fin da educación e
sanidade gratuítas”.
Se cadra, para ser
coherente, debería
empezar por esixir a
retirada de
subvencións públicas

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

De Rosa para Filomena
CIBRÁN PONTE MOSQUERA

A Guerra Civil foi unha suma de traxedias persoais, das
que case sempre aparecen os homes como vítimas direc-
tas da violencia, pero detrás dos varóns mortos queda-
ron moitas mulleres –nais, esposas ou noivas– que tive-
ron que enfrontarse e sobrevivir ás miserias da posgue-
rra nun ambiente hostil, como agravante da propia dor.

‘Bautista
colleu a pistola

do somatén para
espantar as

gaivotas. Unha
das aves morreu
do disparo, polo

que o facista
díxolle:

“–Carallo,
Mosquera, que

boa puntería
para matar

roxos!”

Cartas

Aclaración
de M. Mera

Coido que a entrevista aparecida
en A Nosa Terra no número
1.113, non reproduce con exacti-
tude algúns dos temas sobre os
que se me pediu opinión, mesmo
nalgún caso, por exemplo na úl-
tima pregunta referida á CIG, dá-
se o absurdo que se pón na miña
boca afirmacións de demérito da
central na que teño responsabili-
dades de direción. 

Polo tanto quero matizar,
aclarar ou desmentir algunhas
das afirmacións que aparecen en
dita entrevista. 

a) Na introdución dise que a
arma fundamental do Bloque pa-
ra facer calar as miñas ideas ten
que ser a prédica diaria, igual
que fai a igrexa. Primeiro, que o
BNG nunca afogou as miñas ide-
as, que sempre puiden expresar
libremente, outra cuestión é que
tiveran maior ou menor acollida,
ou que se incentive dabondo

dentro da organización a todos
os niveis a análise e o debate. Se-
gundo, o meu exemplo da igrexa
está relacionado coa necesidade
de vincular practica e prédica
política para xerar ou pular
conciencia social e política na-
cionalista. Fronte aos que adoran
o practicismo, a igrexa amosa a
importancia da prédica xa que
mantén dende fai dous mil anos
forza na sociedade sen dar ren
material a cambio.

b) Por suposto que a CIG é o
mellor exemplo de cómo facer as
cousas no eido sindical!!!. Agora
ben, eso non quer dicir que non
teñamos erros, que non existan
nalgunhas actividades e organis-
mos xeitos de traballar burocráti-
cos e que frean a participación
dos afiliados e afiliadas que de-
ben ser eliminados. Esto foi o
que expuxen e defendo sempre, e
o que temos valorado moitas ve-
ces nos organismos da central. 

A respeito do emprego do
termo nacionalismo cando falo
de certas eivas ten como razoa-

mento lóxico que se trata de pro-
blemas que afectan por igual a
todas as organizacións naciona-
listas, aínda que en distinto grao,
e esta diferencia de graduación
non é secundaria. 

c) O BNG tivo un papel ac-
tivo nas mobilizacións de Nun-
ca Máis e contra a guerra, un
mérito que eu non nego e que
considero moi positivo. O que
cuestiono, hai ducias de artigos
no que o digo con total preci-
sión, e que esta actitude non es-
tivo acompañada pola mensaxe
das figuras publicas máis repre-
sentativas. Tampouco poño en
dúbida a cifra de manifestantes
en Madrid, senón que, aínda
sendo a maioría deles votantes
do BNG, había moitos que non
votan, outros que non eran gale-
gos. En todo caso a presenza
nas mobilizacións de Nunca
Máis do eleitorado do PP e
PSOE foi mínima.

d) Coido que toda a pregunta
sobre se todos os que estaban en
Madrid eran votantes do BNG,

que xa aclarei antes, toda a res-
posta que aparece no xornal non
ten senso ningún. Sería longo
aclaralo nesta nota.

Miñas opinións sobre a situa-
ción sindical, social e política té-
ñoas manifestado en múltiples
artigos (135 no último ano), al-
gúns deles nese xornal, todas
elas feitas dende alguén que é
nacionalista, que se sinte só gale-
go e que loita contra a coloniza-
ción e a explotación, que olla a
CIG e o BNG como organiza-
cións necesarias e fundamentais
para o país, nas que milito. Aín-
da máis, repito unha e outra vez,
que nelas están moitas das me-
llores persoas da nación, e as
máis entregadas e coerentes.♦

MANUEL MERA. SECRETARIO

CONFEDERAL DEFORMACIÓN

SINDICAL E MIGRACIÓN DA CIG

A fábrica
Foi sen dúbida o Grupo de Em-
presas Álvarez (GEA)  unha das
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Galiza precisa dunha voz no parla-
mento. Os factos dos derradeiros
tempos non fan mais que demostrár-

nolo unha e outra vez.
Os que levan gobernando o noso país

actúan como se fose a súa finca privada, e
como se os galegos fósemos parvos. Tanto
ten que o consideremos a nivel pequeno,
(deputacións e corporacións locais), ou a
nivel global da Galiza. 

Cando Galiza ten un problema, prégan-
se ao que mande o seu partido en Madrid,
non sexa que vaian perder o seu pobre po-
der local.

Estes días vimos os ministros do PP vir
da capital do Estado para… inaugurar o ar!.
Si señor, en Muxía (Mucsía, como din eles)
acaban de facer a inauguración do ar que
media entre a terra e o mar. “Unha vista in-
comparábel!” “Unha paisaxe de luxo!” Lo-
go din que alí van construír un parador, que
solucionará todos os problemas xerados po-
lo desastre do Prestige. 

Non sabemos se os problemas dos pe-
quenos hostaleiros que perderon cliente-
la por este ano desastroso, tamén se virán
solucionar, se poderán competir co Para-
dor. 

Somos o único país do mundo onde os
gobernantes poden inuagurar a natureza.
Lembremos a inauguración da fervenza do
Xallas polo presidente da Xunta, Manuel
Fraga Iribarne.

A única maneira que temos de superar
a grave crise que temos encima é tendo
voz propia no Parlamento do Estado espa-
ñol, un grupo político que poida esixir o
que en xustiza nos corresponda. Non po-
demos seguir consentindo que se destrúa o
noso país: Encoros que matan os nosos rí-
os e asolagan as nosas mellores terras de
labor irreversiblemente. Ventoíñas que in-
zan os nosos montes sen respecto pola vi-
da que acubillan. Descoido dos nosos are-
ais, deixándoos á mercé de furtivos peri-
gosos que destrúen a súa riqueza e amea-
zan as maríscadoras. Contratos millona-
rios da administración con compañías so-
bradamente coñecidas, como Remolcano-
sa (responsábel da ruptura do petroleiro
Prestige), ou con TRAGSA (tapadeira me-
dio pública, medio privada e na que teñen
parte económica representantes goberna-
mentais). Exercendo a coacción sobre un
pobo a cambio dun precario posto de tra-
ballo ou subsidio. Desautorizando un mu-
nicipio, como o de Pontevedra, e sáltando-
se as leis morais e legais para favorecer un
grupo económico (Caixa Galicia, ENCE,
etc.) contra toda a opinión dun pobo. A in-
moralidade xeneralizada príngáoo todo

como o piche do buque Prestige. 
Todo iso acompañando as

rendas mais baixas do Estado,
o maior desemprego e a menor
taxa de natalidade.

Nun momento transcendente
na historia de Galiza dixemos
Nunca Máis. Agora é o intre de
dicirmos: Xa Abonda. 

Nas anteriores eleicións ao
Congreso, en Lugo e Ourense o
Bloque estivo a piques de gañar
un deputado (a mil votos en
Ourense, a 3.000 en Lugo). 

O voto útil que queira mu-
dar a situación de degradación
do noso país, nestes dous casos,
é claramente o voto ao Bloque,
porque, en ambas situacións o
segundo do PSOE estaba moi lonxe para

poder ser alcanzado, logo eses
votos irían ao PP. 

Eu fago miñas as declara-
cións de Juan Carlos Rodri-
guez Ibarra, presidente de Ex-
tremadura, e que, pretendendo
eliminar os nacionalistas polo
simple sistema de elevar a cuo-
ta mínima ao 5 por cento dos
“españois” para ter dereito a un
diputado, declarou en directo
polas ondas da emisora SER
“Si el Bloque Nacionalista Ga-
lego consigue cinco diputados
a Galicia le habrá tocado la
loteria”

Como el é un señor que leva
moitos anos na política a sua
opinión é digna de ser tida en

conta, deámoslle gusto.♦
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aos colexios e
hospitais privados.

Hai, contodo, un
dato económico moi
real que se lles está
escapando aos
analistas. Desde que
goberna Aznar
aumentou, en boa
medida, o número de
locais de alterne.
Moitos hoteis que non
superaron a crise
dedícanse agora a
estes menesteres. Será
por iso que Fraga vén
de criticar o “amor
libre”. O PP sempre
defendeu a política
de privatizacións.

Gonzalo Pérez
García é o
comandante da Garda
Civil que acaba de
regresar do Irak cunha
bala aloxada no
cerebro. Din que era
xefe de operacións
especiais. E tan
especiais, posto que xa
fora procesado pola
morte de Mikel
Zabalza, un condutor
de autobús, acusado
de pertencer á ETA.
Zabalza apareceu
afogado no Bidasoa,
despois de ser detido.
O suceso ocorreu en
1985. Din que aquilo
non luxou o historial do
comandante. Se cadra
inda o mellorou.

En Venezuela hai
dous ou tres mil
doutores cubanos
traballando nas zonas
pobres ás que non
queren acudir os
médicos
venezuelanos. A
oposición antichavista
comezou xa a
denuncialos, un por
un, aludindo a
supostos erros
médicos. Xa hai vinte
e tantos nos tribunais
con ameaza de
expulsión do país.♦

Xosé Lois

Voto útil en Madrid
ADELA FIGUEROA

A autora considera que a única maneira de aproveitar
politicamente a puxa da cidadanía nas rúas é conseguin-
do un grupo nacionalista no Congreso dos Deputados.

‘A única
maneira coa
que podemos

superar a grave
crise que temos
encima é tendo

voz propia
no Parlamento

do Estado”

Correo electrónico: info@anosaterra.com

mellores fábricas, xunto as súas
irmás “Santa Clara”, “Royal
China”, “Vanosa”, “Alfares Pon-
tesampaio”, “Coruxo” (Mohasa)
e Povisa, raíña da década dos 40.
Acollendo naquel intre seis mil e
pico de traballadores.

Esplendor dun imperio que
quedou ancorado na desidia por
culpa duns gobernos, autonómi-
co e central, incompetentes, uns
propietarios rapineiros e uns
responsábeis sindicais inope-
rantes.

Neste mes de xaneiro pasei
por Cabral, mirei á ex empresa
e.... non puiden conter as bágoas!

Foi aquí dentro desta em-
presa que tanto percorrín, traba-
llei, xunto cos meus compañei-
ros e compañeiras, e que desexo
de corazón, despedirme como
ex-obreira, ofrecéndolle o meu
pequeno homenaxe, xa que, ela
e eu, case que nacemos xuntas.
Cómpre dicir que o plantel se
comportou con dignidade den-
tro do noso traballo, a pesar de
todo canto nos ten acontecido.

Nada hai anos ao carón do mar,
neste Vigo que tanto percorre-
mos, por loitar polos postos de
traballo, por loitar para que a
fábrica continuase, porque moi-
tas familias, porque moitos ta-
lleres dependían dela. Agora
mesmo, atópase no máis terrí-
bel dos esquecementos.

O abandono permitiu que se
furasen portas, fiestras, que fi-
xesen buracos coma bocas de
lobos abertas ao vento, levando
todo canto topou sen escrúpu-
los, sen importarlle a ninguén.
Aí está aínda, para quen a quei-
ra mirar.

Porque non recolleron todo o
que había e o repartiron, por que
non se vendeu todo para aliviar a
situación dos traballadores que
estaban a piques de quedaren sen
subsidio do paro?

Gardo na miña retina as fotos
a pé de páxina dalgúns xornais,
ex compañeiros do comité de
empresa dándolle a man a Ma-
riano Raxoi cando nos prometía,
xunto co goberno da Xunta, a
viabilidade de GEA.

Hoxe, el anda polo cumio
do goberno, e moitos dos ex
traballadores non teñen que le-
var á boca. Moitos teñen coren-

ta e cincuenta e pico de anos.
Onde van traballar se non hai
para a xuventude? E logo dín:
Galiza vai ben!

Daquela a unidade era im-
portante. Compañeiros, agora
tamén! As inmobiliarias andan
detrás das cinzas da fábrica...
pero que saiban que hai moitos
traballadores aos que aínda se
lles debe moito diñeiro e que
iremos a por todas mentres te-
ñamos forzas e resistamos. Fo-
ron moitos anos! E a Xustiza
ten que entendelo.

Non é doado que os traballo-
res aceptemos semellante ultra-
xe, apatía e abandono.

Ergamos o o espírito para es-
tar unidos e reclamarlles aos go-
bernos que andan pola pelexa do
poder os nosos dereitos Recobre-
mos a unidade obreira! Loitemos
para que nos paguen as nosas li-
quidacións!♦

GUADALUPE NOVELLE PÉREZ
EX-OBREIRA DE GEA

(VIGO)

Os textos enviados a esta sección non deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome, enderezo, documento de identidade e asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre orixinais non solicitados.



O pluralismo
en ‘Elkarri’
A revista Elkarri, que edita
o colectivo vasco do mes-
mo nome, vén de tirar do
prelo o número seu 100.
En portada publica unha
entrevista co cineasta Ju-
lio Medem quen confesa
que “a causa de Elkarri ta-
mén é a miña”. A revista
mostra a pluralidade das
súas páxinas cos números
adicados, entre outros, a
Herrero de Miñón, Iñaki
Gabilondo ou Xavier Ru-
bert de Ventós. O seu pro-
pio número cen inclúe un-
ha ampla entrevista con
Rafael Iturriaga , presi-
dente do Tribunal de Con-
tas do País Vasco, quen
apoiou a última mobiliza-
ción de ¡Basta ya! Nesta
conversa, Rafael Iturriaga
cualifica o labor de Elkarri
de “deseducativa” e critica
con dureza ao grupo.♦

Ridículo
de Powell
Javier Valenzuela comenta
en El País(27 de xaneiro) a
polémica sobre a existencia
de armas de destrución masi-
va no Irak. “É difícil com-
prender cómoPowell puido
facer tal ridículo mostrando
no Consello de Seguridade
aqueles gráficos e fotos tan
trapalleiros e que, segundo
aseguraba, eran probas irrefu-
tábeis da existencia no Irak de
armas de destrución masiva.
Agora, David Kay, o xefe do
equipo de inspectores esta-
dounidenses instalados no
Irak tras a derrota de Sadam,
dimite e o que vén dicir é que
alí é máis doado atopar as le-
xendarias minas do Rei Salo-
món que o arsenal que supos-
tamente constituía a principal
ameaza para a humanidade. E
o propio Powell recoñece que
xa non está tan seguro. Os
feitos confirman, día tras día,

a exactitude dos argumentos
empregados polos que se
opuxeron á aventura neocolo-
nial do Irak. Non había armas
de destrución masiva, Sadam
non tiña nada que ver co 11-S
e a poboación iraquí non pe-
día a berros ser bombardeada
e ocupada para se desfacer do
tirano. En cambio, a resisten-
cia de moitos iraquís á pre-
senza militar estranxeira é fe-
roz (...). Aínda máis, o Irak,
que os EE UU ía converter
nun modelo de democracia e
prosperidade para Oriente
Próximo, malvive a sangue e
lume, nunha reedición dos
horrores do Líbano, Somalia
e os Balcáns”.♦

A tribu herero
reclámalle
a Schröder
Unha visita a África do chan-
celer alemá Gerhard Schröder
na procura de apoio e vías de
negocio a varios países da
área trouxo á actualidade o
pasado colonial do país. Un
dos máis tráxicos foi o de Na-
mibia, un territorio que entre
1884 e 1915 se denominaba
África Sudoccidental Alemá.
Este ano conmemórase preci-
samente o centenario do le-
vantamento da tribu dos here-
ro contra as forzas alemás. Es-
tas, baixo o mando do tenien-
te xeneral Lothar Von Trot-
ha, responderon sen piedade.
Dos 80 mil herero que se cal-
cula había daquelas, só so-
breviviron uns 20 mil, segun-
do as estimacións publicadas
nos últimos días na prensa
xermana. En Der Spiegel,
Kuaima Riruako , líder dos
herero, declarou que “os ale-
máns ocupáronse até agora do
holocausto dos xudeos e dos
ziganos, e agora terán que
ocuparse tamén do xenocidio
dos herero”. Os problemas do
pasado colonial planean sobre
o chanceler tamén en Etiopía,
Kenia, Sudáfrica e Ghana.♦
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Catilinaria
BIEITO IGLESIAS

¿Que entenderá a direita por amor libre? No instituto en que
estudei exercía un ensinante que recomendaba a lectura
d´A esmorga, de Sempre en Galizaou de Hegel; que

impartía cursos de galego e defendía a Serrat, afastado do Festi-
val de Eurovisión por pretender cantar en catalao. Era Paco Ro-
dríguez, a quen lle achacaban os franquistas do claustro de
profesores todos os andazos que minaban o Réxime, desde a
conspiración xudeu-masónica ó cinema de destape. O tipiño que
instruía en Formación del Espíritu Nacionalinterpelou un día a
un meu compañeiro de aula: Póngase en pie y responda. Qué
pensaría usted, si yo jodiese con su madre. ¿Le parecería boni-
to? (aquel alumno empalideceu, tremía como vara verde). Pues
eso es lo que predica Francisco Rodríguez, ¡el amor libre!
Dame o fío do lombo que Fraga ten unha opinión semellante so-
bre as uniós ceibes. Ás peticiós de sanción partidaria pró alcaide
de Toques, condenado e multado por abusar dunha menor,
contestou cun couce: Los que han estado luchando por el amor
libre, el aborto, las parejas de hecho… dicen ahora que les da
vergüenza que los del PP no se apiaden de la pobre niña. Aínda
a risco de que o becerriño que nos goberna me estigmatice como
profeta do non, indicareille a primeira regra dos amores
libérrimos: Sen consentimento, non me toques (o Concello dese
alcaide apalpador talvez debería cambiar de nome). Si, non
toques máis o nabo coa liberdade de costumes –aborto, parellas
fácticas– e mete en cintura a abusós e pedófilos do teu partido
¿Quousque tandem(Ata cando, clamaba Cicerón contra
Catilina) abusarás da nosa paciencia?♦

Un Espía no Reino de Galicia

Transilvania
MANUEL RIVAS

Amin no me doe España como a Unamuno, a quen lle doía
moito e de verdade. Hai outros que se doen de España,
mentres a capan pola boca e prenden lume por dentro

como a un cigarro habano. Eu son de dores máis localizadas.  A
min hoxe dóeme aquí, en Toques. Dóeme ese punto. Non sei se é
a Galicia profunda ou a da codia, mais doer doe. O de Toques é
como un deses relatos esmagadores dos que anoxaban a Ciorán, e
olla que era pesimista o gacho, porque neles o autor, ao destruíren
as personaxes, afundía o lector. 

Confeso. Eu non teño o esmagador sentido do humor do
Fraga Iribarne, que aproveita o asunto de Toques para escornar
contra o amor libre, esa utopía cristiá e das Cies. Eu ás veces
disimulo, e boto a rir, mais é só esta dor rara que teño a que
me fai rir. E se me veñen as gañas de rir de case todo é porque
me doe case todo. Mirade se me doe, que me doe Toques, mais
tamén me doe o Fraga Iribarne, que iso xa é, coido eu, doer de
máis. Non sei explicar moi ben onde teño esa dor, a dor de ter
un presidente así, pero ter téñoa, por aí, por aí anda, polos
cadrís.

Dóeme Toques. Eu xa sei que Toques non ten a culpa, que a
culpa é miña porque me doe. Dóeme moito a rapaciña esa,
polas que pasou e as que está a pasar. Dóeme pensar que se o
agresor sexual fose un moino ambulante, e non o alcalde, os
mesmos que aldraxan a aldraxada e turran contra as cámaras xa
terían feito un linchamento. Dóeme ver tanta covardía, tanta
ignorancia, tanta servidume. Esta hemiplexia que ten trancada
Galicia. Esta parte ruín do meu país que abusa desa menor
chamada esperanza. Tivo que ser moita graxa, moita tebra,
moito lixo mental para amorear estes depósitos deprimentes.
Mais a rapaza de Toques, o seu valor fronte o alcalde e a
manda de túzaros que aplauden o prenda, é máis forte que toda
dor. Penso nesa rapaza, na súa valentía nesta película de medo,
nesta factoría de ruindade, e xa non doe. Xa un non ten dereito
a andar doéndose. Ela soa ten máis valor que todos xuntos. Os
carneiros do alcalde arremedan contra ela, mais non saben que
esa rapaza existe por unha providencia superior. Por unha
elevación moral que bota bertóns, anovos redentores, na
memoria das coles e nos pobos.

O Fraga Iribarne, na súa cruzada contra a realidade, mandou
o outro día o Prestige cara atrás. Con máis precisión,
mandouno “á prehistoria”. Aló está o Prestige amolando a
Breogán, a Brigo e a don Manuel Murguía.  No Castro de
Baroña apareceu xa un petroglifo no que pon nunca máis
asinado por Rosalía.

E iso é o que está a pasar dende hai lustros. Encher e encher a
prehistoria. Aquí a prehistoria non pasou. Aquí a prehistoria é
unha cousa que está a pasar. Non resolver os problemas. Botalos
cara atrás. Soterralos. Metelos nun xacemento arqueolóxico.
Cavas un pouco e sae un problema. Un vai por aí co ciprianillo
para ver de atopar un tesouro castrexo e o que che sae é o alcalde
de Sada co ladrillo e o de Toques berrando: “Fóra cámaras de
Transilvania!”. E é que cada réxime anda ao seu. Viva a
prehistoria!♦

Houbo un tempo, din en Berlín, no que o Kilimanxaro (agora Tanzania) era o monte “máis alto de Alemaña.



RUBÉN VALVERDE
É o responsábel do Barómetro
Galego, profesor en Ciencias
Polítcas e experto en compor-
tamento electoral. Nesta entre-
vista analiza as eleccións Xe-
rais e como afectarán electoral-
mente os últimos conflitos polí-
ticos acontecidos na Galiza.

Pensa que haberá un cambio
de Goberno na Galiza?

Véxoo posíbel. Pero conside-
ro que só pode chegar se hai un
entendemento entre o PSdeG-
PSOE e BNG. Non é que estes
dous partidos teñan que elaborar
unha estratexia conxunta, senón
que non poden facer da confron-
tación a súa estratexia. 

Semella que a estratexia do
PSOE a nivel de Estado é de
non pactar cos nacionalistas.

A estratexia a nivel de Estado
é de equilibrio. Despois da decla-
ración de Santillana e do confron-
to catalán, onde a aposta do PSC
foi moi forte, é o momento de re-
equilibrar posicións. Adecisión de
Zapatero débese á situación elec-
toral e a que ten que facer unha es-
tratexia para todo o Estado. Pero a
diferencia do PP, o PSOE non cre
na España unha e uniforme.

Hai un sector moi poderoso
no PSOE que semella que si
cre nesa España.

Sectores hainos dentro de to-
dos os partidos. Tamén existen
dentro do PP e do BNG. 

Unha cousa é que existan po-
sicións diferentes e outras que
sexan totalmente opostas, non?

A Maragall e Ibarra é máis o
que os une que o que os separa.
Aínda que no eixo territorial non
teñan nada que ver. No PSOE é po-
síbel que dende a liña fundamental
do partido, que é a socialdemocra-
cia, converxan posturas que no ei-
xo territorial unhas son máis cen-
tralistas e outras máis descentrali-
zadoras. Esas diferencias existen
tamén no PP. Nada ten que ver a
postura hai seis anos de Cuíña coa
de Raxoi. A lóxica dun partido non
a marca unha soa dimensión. Que
existan posicións distintas enrique-
ce a todos os partidos.

Os cidadáns interpretan es-
tas diferencias como riqueza
de partido ou máis ben como
unha falta de coherencia?

Sen dúbida hai xente que non
o interpreta deste xeito. É aí onde
a riqueza se converte en debilida-
de. Ter ideas diferentes supón un
gran problema á hora de confor-
mar o marketingpolítico, porque
aparecen posturas moi antagóni-
cas. Neses momentos o liderazgo
é o encargado de marcar a liña
polo medio. Ao PP interésalle fa-
cer fincapé na división do PSOE,
pero non esquezamos que en Ca-
talunya goberna con ERC e ICV. 

En Vigo un independente
marcou a liña do partido. Ten
o PSOE un liderazgo sólido?

Que un partido incorpore inde-
pendentes non é negativo, porque
significa que se abren á sociedade.
Penso que o problema que teñen é
que están demasiado esclerotiza-
dos e pechos. É certo que pode ha-
ber mellores ou peores indepen-
dentes. Sen embargo, considero

que deben gozar de certa liberdade
para organizar mellor ou peor a li-
ña do partido. Detrás do de Vigo
hai moitas cousas e non se poder
resumir nun independente que non
acata a postura oficial do PSOE.
Hai que analizar tamén porqué
non se están a pechar pactos en
Santiago. É incomprensíbel que o
Bloque non entre no goberno lo-
cal. Tamén hai problemas nalgun-
has vilas. Penso que Ventura Pérez
Mariño non é o problema.

Cal é o problema entón?
Ten habido problemas de en-

tendemento entre o PSOE vigués
e o BNG vigués e as culpas de-
ben repartirse a partes iguais. A
responsabilidade ultima de que
en Vigo goberne o PP é case
igual duns e doutros.

Pasará factura nas eleccións?
Pasará.
Tamén a partes iguais?
Máis a uns que a outros. Elec-

toralmente o peche da crise foi má.
A acción de Ventura de poñer o
seu cargo a disposición da corpo-
ración deixando claro que de non
ser así o PSOE non presentaría
candidato, tiña que levar a un en-
tendemento entre os partidos. Al-
guén terá que explicar porqué nese
momento non se sentan a nego-
ciar. A ningún partido se lle pode
pedir que descabece ao líder que
presentou nas eleccións. Nin podía
Carlos Príncipe pedirllo ao BNG,
nin Castrillo ao PSOE neste caso. 

Quere dicir con iso que o
BNG vai saír máis prexudicado?

Penso que vai ser así. Pero
polo que sei, os dous partidos te-
ñen aínda moito que facer en Vi-
go. A xente quere que se chegue
a un novo acordo. O BNG fixo
mal urxindo a moción e non dan-
do tempo a que o PSdeG-PSOE
sentase a negociar. 

As declaracións de Mariño
alegando que tiña que rachar o
pacto dende o primeiro día fo-
ron unha mostra da vontade
do PSOE de negociar?

As declaracións de Mariño

non axudaron, pero tampouco as
de Castrillo. Podo non estar de
acordo con moitas formulacións
de Mariño, pero Castrillo non sou-
bo adaptarse á nova situación que
tiña. Agora cada día que pasa de
goberno do PP é unha má lección
para a cidadanía sobre a súa capa-
cidade de negociar e entenderse.

Os cidadáns poden extra-
polar este caso a Galiza?

Nunca é extrapolábel. O que
ocorre é que permiten que o PP
use estratexicamente este tema. 

O PP semella que está ten-
do moitos problemas para ato-
parlle un substituto a Fraga.

Nestes momentos estamos a
asistir a un desmantelamento do
PP da Galiza. Isto polo que sei dó-
elle aos sectores da boina que tiñan
construída unha identidade do par-
tido en torno a Galiza. A xente per-
cibía o PP como un partido galego.
Coido que Fraga tampouco é capaz
de levalo ben. Dende este punto de
vista entendo que Fraga intente dar
os últimos bandazos para facer
pervivir a identidade do partido.
Por aí irían as súas declaracións de
intentar volver a presentarse. Ta-
mén porque saben que os votantes
identifican a Fraga co partido.

Que estratexia debe seguir
a oposición para entrar no vo-
to do PP?

O problema está nas dificulta-
des que ten o BNG para entrar en
zonas de converxencia cos votan-
tes do PP. É máis sinxelo para o
PSOE. A maioría dos volátiles do
BNG veñen e van do PSOE. En
cambio, os socialistas téñeno máis
doado porque teñen volátiles polos
dous sitios. É por isto que ao PSOE
lle custa tanto atopar un equilibrio,
porque se gañan por un lado poden
perder polo outro. E é por iso polo
que usan unha dobre estratexia. Pa-
ra entrar no electorado do PP teñen
que demostrar que son capaces de
entenderse. En segundo lugar te-
ñen que centrar a pelexa nos nichos
de votos nos que poden entrar. Se
unicamente conseguen intercam-

biar votos entre eles, non fan nada,
porque o número de votantes non
abonda. Por exemplo, hai unha
abstención moi grande entre os
sectores novos, que polo que sabe-
mos serían moi favorábeis a BNG
e PSOE. Ámbos teñen que traba-
llar para acadar novos votantes. Pa-
ra desbancar ao PP, BNG e PSOE
teñen que medrar. Medrar un a cos-
ta do outro non serve de nada.

Como valora o cambio no
liderazgo do BNG?

Beiras foi probabelmente o lí-
der máis importante que endexa-
mais tivo o nacionalismo na Gali-
za. Sobre todo pola súa capacida-
de de xerar a idea de unidade de
cara aos votantes. Anxo Quintana
ten aínda un camiño que percorrer.
É un líder novo, que aínda non ten
as cotas de coñecemento da xente
que lle permiten presentarse ás
eleccións. Para poder aspirar a sa-
car resultados positivos hai que ter
máis do 80% do coñecemento. O
que ten de positivo Quintana é que
non ten as cotas de rexeitamento
tan altas que tiña Beiras, que fací-
an que fose moi difícil que chega-
se á Xunta. O único que ten que fa-
cer Quintana a partir de agora é
proxectar imaxe.

E Touriño?
Touriño leva seis anos e ten

unido o partido. Foi quen de modi-
ficar Vigo, de cambiar durante un-
has elección o candidato de Ou-
rense... Ten dado mostras de que
ten controlado o PSdeG. Ten dúas
vantaxes hoxendía: representa os
sectores que pensan que o PSdeG
debe ser un partido socialdemó-
crata e galeguista; e, por outro la-
do, ten unha forza grande en Ma-
drid. O estar na operación Zapate-
ro dálle unha certa proxección e
fortaleza. Por isto, sobre a relación
con Paco Vázquez, penso que este
é un alcalde importante no PSOE.
Pero hoxe Touriño pode permitirse
o luxo de non ter que pelexar con
Vázquez. De feito, non recordo xa
a última tensión por este motivo.
Neste sentido, teño a absoluta cer-
teza de que Paco Vázquez non ti-
vo nada que ver co de Vigo.

Semella que no PSOE esta-
se preparando unha alternati-
va a Zapatero que é a de Bono.
Poderían interpretarse así as
declaracións de Zapatero?

Penso que as fixo para anular
o discurso do PP de que o PSOE
pactaba con calquera. Iso pode
doer na Galiza, Euskadi ou Cata-
lunya, pero favoréceo no resto de
España. Polo que eu sei, entre PP
e PSOE hai só catro puntos de di-
ferencia a un mes e medio das
eleccións. Con esa distancia pode
pasar de todo, porque o PP está
ao rebufo do PSOE nas propostas
de campaña. Ademais Zapatero
falou de votos e non de escanos.

Vai cambiar algo na Galiza?
Hai pouco en xogo. Ao bai-

xar un deputado en Pontevedra,
limítase moito a posibilidade de
que o BNG acade un deputado
máis. O BNG ten a súa abertura
de espazo na provincia da Coru-
ña, cun deputado que baila entre
eles e o PSOE. A competición
máis forte vai estar en Lugo, on-
de o PP pode perder un deputado
que iría ao PSOE.♦
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Latexos

Incerto
Carod
Rovira
X.L. FRANCO GRANDE

En calquera país civilizado
e con certa cultura políti-
ca, as conversas de Carod

Rovira coa ETA non terían
merecido máis de catro liñas
nas páxinas interiores dos xor-
nais. Pero España dista moito
de ser un país normal, e aínda
máis de ser un país con cultu-
ra política. Máis ben todo o
contrario. Pois o histerismo,
mesmo patolóxico, duns e
doutros –aínda tamén con xes-
tos deformados pola babuxe–
veu quedar tan perto da
fogaxe electoreira como lonxe
do exercicio da razón.

De súpeto, algúns
esqueceron que os gobernos de
UCD, PSOE e PP mantiveron
a cotío fío directo con ETA, ó
menos en Suíza e Alxeria. ¿A
que vén agora, pois, poñerse
lívidos de carraxe e querer
vender os contactos de Carod
Rovira coa ETA como a maior
perversidade imaxinable e su-
bliñala ós catro ventos como
unha singularidade que nunca
se deu nin xamais se viu?  

Con todo, son uns cantos
os erros de Carod, e de
transcendencia. O primeiro,
para min, é que non se decata-
se da deslealdade que o seu
proceder supoñía para co
tripartito, incluído o seu
propio partido, se como se di-
xo este descoñecía as súas
xestións. O segundo, non ter
en conta o momento en que as
facía, cunhas eleccións xerais
á vista. O terceiro, non ter de-
legado en alguén de moita
menor representatividade. E
tamén, por suposto, o que esas
accións poderían influír nun
PSOE cada día máis desdebu-
xado, atoutiñante e atordado.

Dúas cousas máis: a
primeira é que, en calquera ca-
so, a cousa non é para que se
arme o barullo que se armou.
Esquecerase ben axiña. Moito
peor é o escándalo de Toques,
e aínda máis as reaccións do
PP, que contribúen a inflar o
esperpento, e que moven ó
mesmo Presidente da Xunta
de Galicia a esquecerse de que
é un home de dereito cando
chega a conceptuar como
“miudezas” o que son sinxela-
mente dereitos humanos
asoballados. E xa non
digamos os escándalos
inmobiliarios de Madrid e de
Castellón, por exemplo.

E a segunda cousa é que
Carod vai quedar tocado, e,
en calquera caso, non parece
que  sexa o político áxil que
un coidaba, o home que ía
traer un pouco de sentido co-
mún e de pragmatismo á vida
política española. Sería pena
que, ó cabo, remate sendo,
ou parecendo,  tan frívolo e
superficial como os políticos
do PSOE ou do PP que todos
coñecemos. E que botemos
en falta a Pujol.♦♦

Xosé M. Rivera Otero
‘De nada serve que BNG e PSOE medren un a costa do outro’

A. PANARO
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Cabo
Morales
X.M. SARILLE

Cando os gorilas impuxe-
ron as ditaduras en
Sudamérica, os Luthiers

escenificaron a toma de pose
dun deses gobernos. Unha voz
empertigada ía anunciando os
cárregos, os nomes e a gradua-
ción de cada ministro. A Presi-
dencia da República tocáballe
a un xeneral. Os ministros do
Exército e Orde Pública eran
tamén xenerais, e continuaba o
relatorio máis ou menos así:
Exteriores, Coronel Sánchez;
Economía, Comandante
Camacho; Sanidade, Tenente
Fernández; Vivenda, Alférez
Gómez; Educación, Sarxento
Martínez; Cultura, Cabo
Morales. Non tiñan política
lingüística.

Daquela a cultura non era
tan democrática nen flexíbel
como na actualidade, senón
talvez se lles tivese ocorrido
facer un macro-ministerio
que abranguese educación,
concertos de Operación
Triunfo, deportes, destripe da
chusma, verbenas e
televisión pública. 

A broma dos Luthiersfací-
anos moita gracia na
Transición, dando por descon-
tado que esas prácticas eran
propias só de milicos embrute-
cidos. A experiencia
ensinounos que nas
democracias a xestión pode
aproximarse a ese esquema,
sen que os políticos actuais se-
xan comparábeis cos asasinos
chilenos nen cousa parecida.

O problema de investir en
cultura e educación consiste
en que o gobernante nunca
apalpa o resultado nen cobra
en votos o seu esforzo. Como
diría a miña nai, esta é a pes-
cadiña que se morde a cola,
porque despois volve ser cati-
va a formación dos cadros
políticos e a capacidade
psíquica para ver a urxencia
deses investimentos. E aquí
estamos. Nunha Galiza fasci-
nada polo asfalto, indiferente
ante a pobreza do ensino, tos-
ca ante a lingua do país.

O mao das enfermidades é
que se pegan. Tamén no
nacionalismo. Moitos teñen un-
ha visión global dos seus
gobernos municipais, ven a ur-
xencia de intervir na cultura e
na lingua e abordan o asunto
como unha aposta ideolóxica,
sen a cal non haberá avances
máis adiante. Mais outros
viven devorados pola xestión
diaria,  miran os da lingua
como soldados rasos e incons-
cientemente fan a mesma polí-
tica que a direita. É a aposta
polo imediato. Saír do paso.
Non son moitos e ademais po-
den cambiar, porque como
dicía Vladimir Illich Ulianov
(ten coidado sarillo...!), as
águias poden voar á altura das
pitas, mais as pitas nunca voa-
rán á altura das águias.♦

PERFECTO CONDE
Toques viviu o pasado 27 de xa-
neiro o seu pleno municipal máis
axitado. O alcalde, Xesús Ares,
apoiado por unha presada de
simpatizantes, obrigou os xor-
nalistas a abandonaren o Con-
cello con empurróns e puñadas.

O martes 27 de xaneiro pola ma-
ñá, no lugar de Souto, onde está
a Casa do Concello de Toques o
ar podíase cortar cunha navalla
de Taramundi. As temperaturas
só eran baixas contadas polo ba-
rómetro naquela terra de Melide
que aínda lle queda tanto de Ga-
liza “profunda”. No bar Lorena,
fronte ao Concello, tomaban ca-
fé Xesús Ares Vázquez e os seus
seguidores. Ares, xa se sabe, é o
alcalde que non dimite nin que
llo pida o PP, que é o seu parti-
do, nin moito menos aínda por
ter sido condenado polo xuíz co-
ruñés Ignacio Alfredo Picatoste
a unha multa de doce euros ao
día durante 24 meses, por un de-
lito de abusos sexuais cometido
contra Sandra C.B, filla dun
amigo do propio condenado e
que era menor de idade cando se
cometeu o delito. No bar que es-
tá do outro lado da estrada non
había ninguén. O alcalde xa lles
ten dito a varios funcionarios do
Concello que goberna dende hai
22 anos, que nin auga poden pe-
dir naquel local.

Ares Vázquez, ex taxista e
antigo labrego, e actual propie-
tario dunha casa de turismo ru-
ral (Casa da Capela) e dunha
pequena explotación de vacas,
é dos que non se achantan por-
que Mariano Raxoi diga que
hai botalo fóra do PP. Para bo-
tarse ao monte, abóndalle con
saber que Fraga pensa que o
que a el lle pasa son “miude-
zas”, concepto que o alcalde
traduce coa expresión “escasa
trascendencia”. Foi así como
chegou ao pleno extraordinario
que el mesmo convocou para
responder á moción que lle pre-
sentou a única concelleira so-
cialista que hai en Toques, Cruz
Bande, pedíndolle que se apar-
tase de calquera cargo público
debido á sentenza condenatoria
que recibiu por abusos sexuais
contra unha menor.

Cámaras fóra

Ares –ultimamente este apelido
aparece moi ligado a escándalos
municipais– chegou ao consis-
torio de Toques chamándolles
“mortos de fame” aos fotógrafos
e saíu dela pedindo escusas e di-
cindo que todo fora un “ataque

de nervios”. O malo é que, entre
entrada e saída, deu lugar a un
repugnante acto de sedición su-
blevando as máis baixas pasións
dos seus hooligans, entre os que
había familiares moi cercanos a
algunhas mozas que no seu día
tamén foron obxecto de desexo
por parte de Xesús Ares. Por iso,

cando el berrou “cámaras fóra”,
unha presa de energúmenos se-
cundárono tamén con berros di-
cindo “iso, que se vaian, fóra,
fóra”, e arremeteron a mando-
bres contra os xornalistas como
se lles fora a vida en defender o
seu amo. Vinte e dous destes

O PP garda silencio e non aclara se facilitará unha moción de censura

O alcalde de Toques négase a dimitir
escudándose no seu apoio electoral

Xesús Ares, alcalde de Toques.                                                                                                                                       P.C.

Botou os xornalistas do pleno.
Estabamos moi tensos, e

tampouco era cousa de deixar-
lles que nos retratasen como
lles dese a gana.

Pero o pleno non era pú-
blico?

Era.
Entón?
Que quere que lle diga. Se

hai que pedir desculpas, pídense.
Por que non lle fixo caso a

Manuel Fraga?
Fraga non dixo nada mao

de min. Seguro que ben o es-

coitou dicir que o meu caso
eran “miudezas”. Exactamente
é o que penso eu.

Pero o PP pediulle que di-
mitise.

Eu mesmo me puxen fóra
do partido pedindo a suspen-
sión temporal da militancia.
Agora tócame defender a miña
inocencia e estar ao servizo dos
intereses de Toques.

Vostede non dimitiría nin
no caso suposto de que rema-
te por condenalo a máis alta
instancia xudicial?

Sobre todo, eu sei que son
inocente, e, chegado ese caso,
xa se vería.

Se é inocente, a que se de-
be logo a acusación que xa lle
valeu unha condena?

O pai da moza que me de-
nunciou estaba doído comigo
porque non fixen o que el me
pedía, que era pasalo do posto
número oito ao posto sete da
candidatura electoral.

E por que non accedeu?
Porque el non valía para ir

nun posto tan importante.♦

Xesús Ares
‘Non podía deixar que me retratasen como lles dese a gana’

De feito, o tratamento que lle deu
Fraga a este problema é toda un-
ha mostra de contumacia antide-
mocrática e despropósitos. Tal
como editorializou El País, “a fa-
cundia casticista de Manuel Fra-
ga sería un pintoresco resto do
pasado se non constituíse unha
ofensa para moitos españois”. O
presidente galego comezou falan-
do (22 de xaneiro) dunha “simple
multa” e de que “non hai motivo
de acción inmediata” cando lle

preguntaron sobre a sentenza.
Máis grave aínda, o 24 de xanei-
ro, deixou caer esta perla da súa
peculiar filosofía: “Dáme vergo-
ña a hipocrisía de moita xente
nestes tempos preelectorais. Eses
grupos que teñen defendido o
aborto sen condicións, o amor li-
bre e as parellas de feito, mesmo
entre persoas do mesmo sexo,
agora pídenme que me apiade da
pobre nena. Foi unha conduta in-
correcta, non unha violación ou

un acto de pederastia”.
Dous días máis tarde, o 26 de

xaneiro, Fraga seguiu turrando,
esta vez diante da ministra de
Administracións Públicas, Julia
García-Valdecasas, e cando ela
se mostrtou partidaria de que
Ares dimitise, o presidente da
Xunta interrompeu o diálogo que
tiña a ministra cos xornalistas pa-
ra dicir que non a importunasen
con “miudezas”. Resultaralle es-
traño agora que duascentas orga-

nizacións feministas, de homose-
xuais e da defensa do menor rce-
lamen a súa dimisión, ou que o
BNG –polas bocas das súas de-
putadas Tareixa Novo e Salomé
Álvarez– lle pidan que faga “un-
ha condena pública e contunden-
te” do comportamento do alcalde
de Toques, e que o secretario xe-
ral do PSOE galego, Emilio Pé-
rez Touriño, lle elixa “por digni-
dade democrática”, unha censura
pública deste caso?♦

Un croio no zapato do PP
Continúa na páxina seguinte



xornalistas, de moi variados me-
dios de comunicación, non dubi-
daron en presentaren denuncia
por agresión física no cuartel da
Garda Civil en Melide.

O espectáculo foi aínda máis
delirante minutos despois de bo-
tar os periodistas do salón de
plenos. Tomou a palabra o alcal-
de e dixo: “Estamos aquí para
decidir se o alcalde segue ou non
segue”. A continuación deu unha
estrondosa puñada na mesa e
continuou: “Pois o alcalde segue
e vai empeñar o seu sangue por
Toques”. Todo un arranque de
paixón pola súa terra, o deste ho-
me que horas máis tarde, en de-
claracións a A Nosa Terra, pedía
desculpas “por calquera inciden-
te ocorrido durante o pleno, atri-
buíbel á situación de tensión que
estamos a vivir” e aseguraba que
na súa decisión de non demitir
conta “co apoio incondicional e
expreso de todos os meus com-
pañeiros, que confían na miña
inocencia e que consideran que a
miña continuación á fronte da al-
caldía resulta a decisión máis
acertada para os intereses do
concello”. Sentados ao seu lado,
no momento de facer esta decla-
ración, estaban os restantes cinco
membros do grupo municipal do
PP en Toques: Manuel Penas,
Arturo Prado, Manuel García,
Heladio Ferreiro e Daniel Sán-
chez.♦
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Sr. Director
Rógolle que a partir desta data se sirvan atender con cargo á miña conta corrente/de aforros
Nº...................................................... os documentos de cobro que lle sexan apresentados por Promocións Cul-
turais Galegas S.A. en concepto de compra dos catro volumes da colección Espazos Naturais de Galiza.

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

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

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

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

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

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

Asinatura

29
volume

Aproveite a oportunidade para facerse cos catro volumes,
co 20% de desconto sobre o prezo marcado, a medida que
vaian saíndo. 1º volume: Espazos Naturais de Pontevedra.

A NOSA TERRA

Infórmese chamando ao telf. 986 433 8030 ou subscripcions@anosaterra.com

Como vai dimitir un alcalde popular por miu-
dezas como unha condena por abusos sexuais
sobre unha menor? Por que llo pidan os hipó-
critas partidarios do amor libre? Por moito
que o PP lle pedise –tarde, mal e arrastro– que
deixase o cargo á espera de que a Audiencia
Provincial confirme ou non a sentenza, o al-
calde Xesús Ares (en suspensión voluntaria
de militancia) tiña que sentirse avalado polo
gran patrón, que nestes casos só abre a boca
para dicir unha inconveniencia maior que a
anterior, por ser suaves co que adoitar facer. 

Ares, como Fraga, só entende a liberda-
de como a entende todo autoritario, a liber-
dade de facer o que lle peta, nada de até on-
de empeza a liberdade do outro; o outro non
ten dereitos, e menos se non é do seu parti-
do. Os dous veñen a pensar que o amor libre
lle dá liberdade ó macho para poñer a man

(pouta, pezuño) sobre toda femia que teña
perto, sen necesidade de preguntar se está de
acordo. Con eles hai que falar de machos e
non de homes, non de persoas. 

Para facer unha condena coherente de
“calquera tipo de abuso sexual”, Fraga ten
que ler un comunicado, comendo as pala-
bras, coma sempre. Se improvisa, o líder do
PP galego sempre acaba traizoado polo seu
alter ego, botando perlas de chapapote co-
mo esas do amor libre ou as miudezas
(¿Miudeza será, para el, polo feito de ser
abuso sobre unha menor?) 

Nunha sociedade a miúdo abraiada pola
virulencia do terrorismo doméstico, polas
continuas agresións ou violacións contra
mulleres, como é posíbel que un señor presi-
dente non sexa quen de morder a lingua e
atar en curto o despreciábel machista prehis-

tórico que leva dentro? Se os seus ditos tive-
sen que servir de exemplo por razón de car-
go, aviados andabamos, habería que enten-
der que hai liberdade de caza sobre calquera
muller que pise a rúa. 

Un non pode máis que volver sentir as
náuseas que o dominaron diante dos com-
portamentos e declaracións dos gobernantes
españois e galegos durante chapapotes e in-
xustificábeis guerras recentes e presentes.
Un non sabe se habería que pedir a suspen-
sión de cidadanía e buscar exilio en Portu-
gal. Sobre todo ó pensar que, por riba, non
está desbotado que esta negra sombra poida
seguir sendo candidato nas próximas elec-
cións. Pode haber algo peor? Se cadra, si.
Que, aínda sen el, o seu partido siga a ter
maioría e se atreva a buscarlle exilio doura-
do como valedor do pobo.♦

Homes prehistóricos?
FRANCISCO REBORDELO

A opinión de Xesús Camoira
Gómez, veciño de Vilaouriz e
pai da menor que foi maltratada
polo alcalde de Toques, é total-
mente diferente. Cando falou
para A Nosa Terraempezou pe-
dindo que non lle preguntáse-
mos de política nin lle fixésemos
fotografías. “A política xa me
deu desgustos abondo”, dixo, e
logo continuou: “O que di ese
mal home é totalmente mentira.
Aínda é hoxe o día que nin eu
nin ninguén da miña casa com-
prendemos como puido ser tan
ma persoa. Tiña a nosa amizade.
Viña pola nosa casa cando que-
ría. Eu apoieino politicamente.
Por que foi tan bicho?”

O calvario desta familia, e
particularmente o da súa filla
Sandra, agora xa maior de idade,
aínda non rematou. A rapaza ata-
cada polo alcalde padece aínda
as secuelas psicolóxicas dos

abusos que sufriu o 12 de xanei-
ro de 2001, día no que estaba no
bar Londresde Melide agardan-
do a que fora buscala o seu pai e
apareceu o alcalde de Toques
dando voltas por alí co seu co-
che até que se ofreceu para leva-
la á súa casa.

–Vés comigo?, dixolle el.
–Non. O meu pai quedou de

recollerme, respondeu ela.
–Pero ven, muller. Xa atopa-

remos ao teu pai polo camiño e,
se non, na túa casa.

A mociña daquela fiábase do
que lle dicía Xesús Ares. Coñe-
cía a relación que había co alcal-
de. Naquel momento na súa casa
até se estaban curando os chou-
rizos dun porco que matara o
amigo do seu pai. Como ía des-
confiar? E subiu ao coche do ho-
me que minutos despois quixo
abusar do seu corpo. Xesús Ares
desviouse da estrada de Vilaou-

riz, tomando dúas pistas diferen-
tes, para satifascer os seus dese-
xos deshonestos. Os feitos están
relatados na sentenza que emitiu
o Xulgado Penal número 2 da
Coruña condenando a Xesús
Ares a unha multa de 12 euros
por día, durante 24 meses, e a in-
demnizar a Sandra C.B. con
6.000 euros polos danos morais
que padeceu.

No PP sabían o que pasaba

Que pasou despois? Que Ares
Vázquez seguiu contando co
apoio político do PP e cos votos
da maioría dos habitantes de To-
ques. Nas últimas eleccións ob-
tivo o 64 % dos votos, o que lle
deu seis concelleiros, contra
dous de Independentes por To-
ques e unha concelleira do
PSOE. No Partido Popular sabí-
an, dende xaneiro de 2002, que o

fiscal solicitaba dous anos de ca-
dea por abusos sexuais contra o
alcalde, pero nin Manuel Fraga,
nin  Xesús Palmou fixeron nada
por prescindir da súa candidatu-
ra en maio de 2003.

No PP tamén sabían de so-
bra o que se di de Xesús Ares en
Toques. Varias veces foi denun-
ciado por supostas irregularida-
des e malversación de fondos.
Segundo diversas fontes que
pediron anomimato, “a política
do alcalde de Toques é a de go-
bernar favorecendo descarada-
mente os seus familiares e ami-
gos; é un home que ignora ab-
solutamente o que é o máis mí-
nimo respecto democrático e
que abusa do seu poder todo
canto quere. Aplica a lei do te-
rror e a xente tenlle moito me-
do. En consecuencia, a maior
parte dos veciños queren estar a
ben con el, por se acaso, e iso é

o que explica o éxito electoral
que sempre tivo”.

Cruz Bande, única concellei-
ra socialista, insiste en que “é
necesario que este alcalde dimi-
ta inmediata e urxentemente non
só como alcalde senón tamén
como concelleiro dada a súa
condena e dado o clima de cris-
pación que xenerou en Toques.
A todo o que xa había, engadiu-
se agora a expulsión violenta
dos xornalistas do pleno do día
27. E vou máis lonxe, hai que
pedirlle responsabilidades a Fra-
ga que, en vez de defender a ví-
tima, transmitiulle á sociedade
esa funesta idea de que os feitos
nin siquera había que denuncia-
los. O presidente da Xunta é res-
ponsábel da violencia que houbo
no pleno de Toques porque, coas
súas palbras, contribuíu a que
Ares e os que o seguiron sen en-
valentonasen”.♦

‘Traizoou a nosa amizade’, di o pai da moza agredida

Vén da páxina anterior

Cruz Bande, única concelleira socialista.
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Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

Saco sen fondo
LOIS DIÉGUEZ

Ou pecado venial. Total, uns tocamentos de nada para animar a lí-
bido. Para alegrar o ollo, dirá Fraga entre retiro e retiro conven-
tual. A moral dos católicos oficiais e “políticos de toda la vida”,
sempre foi asegun, como diria Risco: medida para os demais; sa-
co sen fondo para eles. Cada vez que abre a boca ese home aver-
mellan-se até os elefantes. Porque o problema xa non é o de To-
ques. Hai máis casos, como ese outro de meses pasados, co alcal-
de de Begonte de animador, ao que tamén se lle foi a man. Aí se-
gue, na poltrona. E moitos outros, sempre con protagonistas do
PP, por suposto, por temas económicos ou abusos de poder. Os
xulgados amorean as denúncias. Sen esquecer ao eterno feudal de
Lugo que segue desde hai anos a torpedear a xustiza e até a in-
sultá-la. E aqui non pasa nada. Bo, agora si, despois do barullo no
pleno de Toques. Pero tampouco nos esperanzamos, pois sabemos
que o 14 de marzo temos que votar outra vez. Por iso reaxen en
Madrid e mandan ordes a Galiza para que disfracen  a escanda-
leira coa dimisión do alcalde aproveitado. E os demais casos? Asi
que xa o saben: pasado o 14 de marzo, todo volverá ao rego, e
Fraga seguirá a falar de amor libre e da guerra contra os violen-
tos. No 2005, teimoso e obsesivo, volverá a presentar-se para Pre-
sidente. E estes delincuentes seguirán a traballar-lle o voto.♦

Subliñado

En que ano viven
as ‘letras galegas’?
SUSO DE TORO

Como cada ano, oiremos na radio e na televisión
autonómicas falar da personaxe a quen se lle adi-
can as letras galegas, os rapaces e mociños do pa-

ís oirán e quizais estuden tamén algunha lección que
trata da vida e obra do homenaxeado. Neste momento
case ninguén lembra a quen se homenaxeou o ano pa-
sado, mais desde agora a xente oirá falar durante uns
meses dun home chamado “Xocas”, Xoaquín Lorenzo,
que era de Ourense e que era etnógrafo e do que non
sabían cousa. Haberá quen non saiba tampouco que
vén sendo iso de “etnógrafo”, explicaranlle que é unha
persoa que se adica a estudar as cousas vellas. “Ai, ar-
queólogo deses que estudan as momias e as pirámi-
des”. “Non, os arqueólogos estudan as cousas antigas,
os etnógrafos as nosas cousas vellas”. E ben pode ser
que o outro comprenda á fin: “Ahh..., xa entendo. Un
galeguista, daquela”. 

Xaquín Lorenzo, o etnógrafo, ten dito de si propio
unha cousa que resume a madeira de que estaba feito,
“eu nacín para poñerlle a bandeira galega ao cadalei-

to de don Ramón” (referido a Otero Pedrayo). Foi un
home feito de cariño e lealdade. De lealdade ao mun-
do que chegou até el, de fiel á memoria. E gardaria-
mos o seu nome só polo seu traballo para o espléndi-
do filme documental de Carlos Velo, O carro e o ho-
me, con imaxes épicas e fermosas nas que a agricul-
tura se fai dignidade, orgullo e mesmo épica. Con ese
documental lembramos que hai unha parte de nós que
se emociona ollando atrás. Case todas as emocións te-
ñen algo a ver con ese ollar atrás, e co paso dos anos
ese atrás vaise agrandando e gañando peso. Acabará
con nós. 

Con todo, a figura dun home bo e leal que quixo ser
chamado Xocas vai encarnar de vez a imaxe que teñen
para a nosa sociedade as letras galegas, a cultura que se
está a crear desde a lingua galega: etnografía. Isto é cou-
sas vellas, trastos arrombados, agricultura ou pesca
preindustrial, emigración, fame, frío, humidade... Traba-
llos, e con iso a xente sabe dicir “necesidade”. Xusto un-
ha memoria que está aínda moi perto de nós, tan perto
que lle temos medo. Ese lugar etnográfico no que a
maioría da xente aínda imaxina a lingua galega e ao que
non quere tornar ninguén por causa ningunha. 

Seica todo o mundo ve o galego como parte dese
museu da vida que se foi, da vida dos avós. Imaxínao
a xente común, que ten interiorizada esa concepción
diglósica do galego como fala dos vellos. Imaxínano
así e esfórzanse porque así sexa os inimigos ideolóxi-
cos do galego, os reaccionarios que queren a coloni-
zación cultural e ideolóxica absoluta e a destrución do
país como suxeito colectivo. E tamén o imaxina así a
corrente ideolóxica dominante dentro das letras ga-
legas mesmo. Coas mellores intencións, as mellores,
mais é a xente que dispón na cultura en lingua galega

é quen ilustra públicamente esa nefasta asociación. 
Esa cultura galega etnográfica merece estar nun

museu etnográfico, que visitaremos con cariño levando
os nosos rapaces, para que coñezan a orixe do noso
mundo, para que saiban da dignidade dos traballos, dos
oficios, dos vellos costumes. Tan dignos como os de to-
dos os países, que tamén teñen os seus museus etno-
gráficos nos que gardan carros de bois, xugos, eixadas,
trebellos de oficios moi semellantes aos de por aquí
(toda Europa era moi parecida antes dos cambios moti-
vados pola industrialización). Mais é preciso separar
urxentemente esa exaltación da nosa etnografía da lin-
gua galega. Quen queira estudar as partes do carro de
bois que o busque nos libros de Ciencias Sociais, ou de
Agricultura, non nos de Lingua. 

A lingua galega ten de ser celebrada polo poder
que hoxe teña, pola capacidade para crear cultura de
hoxe, de dar respostas á vida da xente de hoxe, espe-
cialmente á mocidade. Pola súa utilidade, a mesma
que as demais linguas. 

Cansa dicilo todos os anos (mais se calamos, en que
melloramos as cousas?): Debemos de deixar de celebrar
o Día das Letras Galegas desta maneira. Non pode ser
que as “letras galegas” sexan a beatificación ritual do
pasado derrotado. Xustamente esa é a súa vulnerabilida-
de, esa infausta asociación mental... Esta celebración de
persoas e traballos doutro tempo, un tempo triste case
sempre non está sendo útil para a cultura galega, moi po-
lo contrario faille un grande dano. 

O Día das Letras, con esta formulación, desfai o tra-
ballo de creación contemporánea, de construción dunha
cultura viva, contemporánea, en lingua galega. Os vivos
deben ser fieis á memoria dos mortos, mais a memoria
dos mortos non debe afogar a vida.♦

O Tempo Aberto

Os empresarios de Lugo marchan
en paralelo. A escisión na Confe-
deración empresarial (CEL), as
feridas causadas nalgúns deles
polo intento de pervivencia no
poder dun sector que xa viña
controlando a patronal luguesa,
non levan trazas de curarse senon
de avivar, aínda maís, o lume.

Tras o conflito habido o pa-
sado ano, varias sectoriais con
importante peso no provincia,
como é o caso da construción, ta-
lleres, madeira, hostalería, auto-
escolas ou farmacias, decidiran
abandonar a CEL e, con elas, di-
rectivos da delegación empresa-
rial na zona sur e empresarios da
zona da Mariña.

Agora, os escindidos, os em-
presarios da discordia, anuncian
unha próxima xuntanza da que
podería saír unha asociación em-
presarial paralela, unha aso-
ciación que podería aglutinar o

cincuenta por cento do empresa-
riado lucense o que xa creou ner-
viosismo e movementos entre os
membros da Confederación.

Os mentores do novo proxec-
to xustifican a súa creación en
que seguen sen resolverse na
CEL aspectos como o da afilia-
ción directa de empresas, coa que
non están de acordo, así como a
situación económica existente de

momento na patronal, que non
ven clara. Mesmo a saída do an-
terior secretario xeral da Confe-
deración, López Bourio, tampou-
co os convence porque entenden
que seguirá no Patronato.

Así as cousas, a división no
empresariado lucense está canta-
da aínda que as manobras por
parte do sector oficialista seguen
e, polo tanto, haberá que agardar

acontecementos.
Outros que tamén andan de

regueifa son os sindicatos CC
OO e UGT por ver quen dos
dous gañou as eleccións sindi-
cais en Lugo. Tanto un como
outro decláranse vencedores sen
ter en conta o máis importante,
que deixou clarexado o líder de
Comisións, José María Fidalgo,
na súa visita á cidade: “Lugo é

un paradigma da precariedade
laboral”. Aí está, precisamente
o quid da cuestión porque de
pouco vale ser os primeiros ou
os segundos se a precariedade
laboral dos lucenses é terceiro-
mundista.

E xa que falamos de núme-
ros, Anxo Quintana, na súa visi-
ta a Lugo, mostrouse animado
de que o Bloque poida acadar
un deputado por esta provincia e
no mesmo senso semella coinci-
dir o cabeza de lista ao Parla-
mento, Xosé Antón Bao. Nas
anteriores eleccións quedaron
por tan só tres mil votos e pen-
san que cun pequeño esforzo, os
nacionalistas lucenses poderían
ter representación no Parlamen-
to español. Haberá que agardar
aos resultados do 14 de marzo.
De momento, as intencións son
boas pero queda moita fariña
por moer.♦

Empresarios en paralelo
ANTÓN GRANDE

Os empresarios lucenses comezan o ano divididos. Os
descontentes coa Confederación poderían formar un-
ha asociación nova, que actuaría en paralelo á oficial. 

Lugo



Abel López, voceiro nacionalis-
ta, calificou isto como “un atra-
co”, e Benedicto Álvarez, ante-
rior delegado de Facenda, sitúa
en 191.452,17 euros o sobrecus-
to que representan as novas re-
muneracións municipais de Sa-
da. “Haberá que sacalos de ou-
tros recursos ou subir os impos-
tos”, dixo o concelleiro do BNG,
que tamén calificou de lamentá-
bel o feito de que a primeira de-
cisión do novo goberno sadense
teña sido subir os salarios do
equipo de Ramón Rodríguez,
porque significa “un absoluto
desprezo do interése público, un-
ha mostra de que fixeron o que
fixeron por interese persoal, o
que representa unha tremenda
irresponsabilidade política”.

O caso é que da situación an-
terior, na que había cinco mem-
bros da Corporación con adica-
ción exclusiva, dous con adica-
ción parcial e un sen retribución,
pasouse á de agora na que hai
dous concelleiros máis con adi-
cación exclusiva, e dase mesmo
o caso de que cada concelleiro
de área do goberno de Ares co-
bra máis co anterior alcalde. O
custo total das retribucións pa-
sou, así, dos 192.527,08 euros
que representaba antes, seguri-
dade social inlucluída, a
383.979,25 euros que saen agora
da facenda pública de Sada. Na-
da menos que un 99,44 por cen-
to de incremento.

No caso da Alcaldía, que cus-

taba antes 32.766,32 euros por
ano, hai un incremento do
105,86 por cento e o novo alcal-
de ten agora un custo de
67.450,88 euros.

O caso do tránsfuga

Un dos beneficiados é, loxica-
mente, o concelleiro que transfu-
gou do PSOE para apoiar a Ra-
món Rodríguez Ares, o médico
Xosé Luís Santamaría, que foi
premiado co cargo de delegado
de Industria e Sanidade e unha
tenencia de alcaldía cunha remu-
neración de 18.480,84 euros
anuais. O goberno anterior asig-
náralle 13.171 euros, pero el re-
nunciara a cobralos porque lle
parecía pouco.

Os concelleiros do BNG xa
se dirixiron por carta aos servi-
cios de Inspección Médica da
Dirección Provincial do Sergas
solicitando que se verifique se
Santamaría estaba en situación
de incapacidade temporal o día
que asistíu, o 19 de xaneiro, á se-
sión na que se presentou a mo-
ción de censura en Sada. De ser
así, piden que se adoiten as me-
didas oportunas. Os do BNG ta-
mén pediron que a Inspección
Médica informe sobre a compa-
tibilidade que pode haber entre
as funcións que lle asignou o al-
calde e a legalidade vixente, en
función do disposto na Lei
52784 de 26 de decembro, en es-
pecial no seu artigo 7.1

Realmente non é a primeira
vez que a cuestión dos cartos pri-
ma no comportamento de Xosé
Luís Santamaría. Cando foi sus-
pendido de emprego e salario
polo Sergas por suposto mal uso
de recetas médicas, nos derradei-
ros días de outubro pasado, pe-
diulles aos que daquela eran os
seus socios de goberno que lle
aumentaran os cartos que lle
asignaran até a cifra de 81.000
euros anuais, e, para xustificar a
súa demanda, presentou un do-
cumento fiscal no que acreditaba
os ingresos que percibía como

médico, un montante moi apro-
ximado a esa cantidade.

En total, 69.423,43 euros por
rendimentos de traballo, que re-
cibía da Xerencia de Atención
Sanitaria de A Coruña
(56.743,48), Colexio de Médicos
de A Coruña (1.287,30), Wetth
Farma, S.A. (916,18), Pfizer,
S.A. (293,17) e Amber Marke-
ting Research, S.L. (183,30).
Ademais, como atividades eco-
nómicas, dixo que percibía
10.732.37 euros procedentes das
seguintes empresas, case todas
laboratorios farmacéuticos: com-

pañía de seguros Adeslas, Hércu-
les Salud Seguros, S.A., Merck
Sharp Homme de España, S.A.,
Euroespes, S.A., Consejo Gene-
ral de Colegios Médicos Oficia-
les, Laboratorios de Dr. Esteve,
S.A., Almirall-Prodesfarma,
S.A., Tride, S.L., Laboratorios
Amdormaco, S.A., Gestión Or-
ganización Comunicación, S.A.,
Health Research, S.A., Pharma-
zam, S.A., Schering Plough.
S.A., Samofi Synthelabo, S.A.,
Diomedical Systems Group,
S.A. e Asistencia Sanitaria Inter-
provincial, S.A.♦
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Goberno anterior (1) Goberno actual (2) Diferéncia (2-1)

Réxime de Adicacións Alcaldia (adic. exclusiva) Alcaldia (adic. exclusiva)
4 concell. (adic. exclusiva) 6 concell. (adic. exclusiva)
2 concell. (adic. parcial) 2 concell. (adic. parcial) +2 concell.adic.exclusiva
1 concell. (sen retribución)
(*) 

Retrib.Anuais Brutas (RAB) 163.114,53 317.925,02 +154.810,49
(**) (***) (+94,91%)

Seguridade Social (SS) 29.412,55 66.054,23 +36.641,68
(+124,6%)

Coste Total (RAB + SS) 192.527,08 383.979,25 191.452,17
(+ 99,44 %)

Alcaldia
RAB 31.116,53 59.194,10 +28.077,57 (+90,23%)
SS 1.649,79 8.256,78 +6.606,99 (+400,47%)
RAB + SS 32.766,32 67.450,88 +34.684,56 (+105,86%)

RAB Concell. (Adic. Excl.) 26.223,24 36.961,54 +10.738,30
(****) (+ 40,95%)

(*) O tránsfuga sr. Santamaria tivo o réxime de adicación parcial
desde xuño até agosto do 2003. Apartires do 1 de setembro re-
nunciou voluntariamente a esta adicación.

(**) Abel López BNG 31.116,53 Adicación exclusiva
Benedito Alvarez BNG 28.333,97 ”
Carlos Babio BNG 22.349,88  ”
Ximena Campos BNG 13.552,36 Adicación parcial
Rexina Basadre BNG 0 Sen retribución
Manuel Paz PSOE 13.552,36 Adicación parcial
David Brandariz ASU 27.104,72 Adicación exclusiva
Elena Ramallo URG 27.104,72 ”

(***) 317.925,02 = (1 x 59.194,10) + (6 x 36.961,54) + (2 x
18.480,84).

(****) Corresponde á média das retribucións = (1x28.333,97) +
(1x22.349,54) + (2x27.104,72) / 4  = 26.223,24

NOTA : As cantidades referidas ao goberno anterior corresponden
ao mes de xaneiro de 2004, incluindo, por tanto, os incrementos
retributivos previstos para ese exercicio.

Sada, 27 de xaneiro de 2004

A estrada
que cambiou
de dirección
No concello lugués de A Barrela hai un-
ha estrada que antes contaba os quiló-
metros nunha dirección e agora, dende
hai cinco anos, tenos marcados en senti-
do contrario. Din que o alcalde, Yebra
Pimentel, foi quen artellou ese cambio
para beneficiar os intereses do seu lugar.
Así, as obras de reparación empezan po-
la súa casa. Tamén din que o lóxico se-
ría que comenzaran pola outra punta.
Entre outras cousas, porque beneficiaría
o acceso as instalacións sanitarias nas
que se sacrifican reses enfermas. As
“vacas tolas”, entre outras.♦

Coalición Galega
Os promotores dunha futura Coalición
Galega mesmo dixeron que se poderían
presentar ás próximas eleccións xerais.
Pensaban contar cos alcaldes de Narón e

de Oleiros, pero este último xa dixo que
con el non contarían se non presidía es-
ta formación o ex vicepresidente da
Xunta Xosé Luís Barreiro, que non se
manifestou precisamente partidario de
asumir o cargo. Que van facer entón?♦

Socialistas
galeguistas
O socialista coruñés Xosé Luís Rodrí-

guez Pardo presentou en Madrid o que
el chama unha corrente galeguista den-
tro do PSOE. Por esquecemento ou in-
tencionadamente, non incluíu nesa liña a
varios coñecidos socialistas de Galiza
que non destacan precisamente por “es-
pañoleiros”. Por que será?♦

AAxencia de Pesca
O comisario europeo de Agricultura e
Pesca, Franz Fishler, foi recibido con

moito bombo en Vigo, onde lle ofrece-
ron non sei cantos edificios para insta-
lar a futura Axencia Europea de Pesca.
Sen embargo, a noticia –aínda sendo
boa– tén as súas sombras. De entrada,
vai para logo prazo. Até o 2006. E non
será a bicoca que se pensou. Apenas 50
funcionarios. Ademais, segundo nos
chega de Bruxelas, non van ser unha
morea os funcionarios expertos que
queiran trasladarse a Vigo. Cidade que
lles queda fóra da comunicación aérea
directa coa capital de Europa e na que
pensan que non atoparían centros de
ensino axeitados ás necesidades dos
seus fillos. Gustarialles que houbera
ensino en alemán, inglés, etc.♦

Adiviña
Quen é o histórico do comunismo galego
que, pensando que o magnetófono que ti-
ña diante estaba apagado, emitiu pronun-
ciamentos de pésimo gusto referidos a
un xornalista e a unha dirixente política
de esquerdas? A el chamoulle, entre ou-
tras cousas, “pequeñoburguesito” e a ela
“inmadura”. Ouvíndoo, podía parecer
que non fracasou o estalinismo.♦

C r o q u e s PERFECTO CONDE

Un dos beneficiados é o concelleiro tránsfuga

O alcalde de Sada aumenta as remuneracións dos
concelleiros do goberno un 99,44 por cento

PERFECTO CONDE
O novo alcalde Sada, Ramón Rodríguez Ares, xa comenzou a
emularse a si mesmo. Moncho é moito, polo menos en materia de
levar diñeiro para a casa. De golpe, aumentou a súa remunera-
ción a cargo do Concello e as dos seus concelleiros de tal xeito
que, segundo sinala o grupo municipal do BNG, “a diferencia do
custo total dos órgaos de goberno entre o anterior equipo e o novo,
sumadas as retribucións e a seguridade social, é do cen por cento”.

Xosé Luís Barreiro Rivas. Xosé Luís Rodríguez Pardo



Nº 1.114 ● Do 29 de xaneiro ao 4 de febreiro de 2004 ● Ano XXVII

Unha estrutura administrativa e,
pola mesma, unha xestión máis
racional e máis áxil que a tradi-
cional; iso é o que o máximo re-
xedor compostelán agarda como
consecuencia da futura inclusión
da capital de Galiza baixo o abei-
ro da xa coñecida como Lei das
Grandes Cidades,esa que, entre
outras novidades, permitirá incor-
porar aos gobernos locais a perso-
as non elixidas polos cidadáns.

Por razón de número de habi-
tantes, Santiago e outras cidades
galegas non poden seguir nesa
andaina o camiño directo de Vigo
e A Coruña. Como Ferrol, Lugo,
Ourense e Pontevedra, Santiago
prevé aprobar e elevar diante da
Xunta a petición de inclusión en-
tre as cidades abeiradas pola nor-
ma, petición que deberá ser ratifi-
cada polo Parlamento galego.

O alcalde Bugallo pode ter

razón cando considera que as ci-
dades menos grandes poderán
beneficiarse dese camiño máis
longo, porque terán oportunida-
de de ver como resulta a aplica-
ción da nova lei en Vigo e A Co-
ruña, aprender coa experiencia
allea para, despois, ir facendo

uso das novas posibilidades de
xestión de acordo coas necesida-
des e as posibilidades propias.

Onde as cousas dependen
máis do propio é onde o equipo
que goberna en Santiago ten os
deberes máis pendentes. Non pa-
rece que desa nova norma se poi-

dan agardar milagres para acele-
rar a xestión da cousa pública,
algo que sen dúbida se consegui-
ría (non os milagres, si axilizar)
mediante un pacto de goberno
que dese estabilidade e segurida-
de á corporación e á cidadanía. 

Con lei ou sen lei de grandes

cidades, non semella doado con-
seguir todo iso se a aprobación
dos asuntos de trascendencia se-
gue a depender de acordos pun-
tuais con uns ou con outros. Se ca-
dra non é tan doado buscar ese de-
sexado acordo de goberno como
quedar cos alcaldes das outras ci-
dades galegas para pasear un pou-
co polo Camiño de Santiago e pa-
ra saír nas fotos e promocionar o
Xacobeo 2004. Se cadra non é tan
sinxelo pero seguramente sería
moito máis trascendente para en-
frontar os grandes problemas dun
concello que segue a perder resi-
dentes a favor dos limítrofes; se-
gundo os últimos datos do censo,
Santiago acolle mil electores me-
nos ca no ano 2000, mentres que a
lista de Ames medra en 4.000 per-
soas e a de Teo en 2.000. Está cla-
ro que hai grandes cidades que ca-
da vez son menos grandes.♦

Grandes cidades, grandes
acordos

XAVIER LÓPEZ

O concello esixirá diante do Parlamento que a cidade se poi-
da beneficiar da nova lei de grandes cidades. Entrementres,
os concellos limítrofes aumentan o seu censo electoral.

Santiago

Hai quen diga que Galiza/Galicia é unha po-
tencia pesqueira. Iso é normal que así se ex-
prese e forma parte da dialéctica política des-
tes tempos onde a tendencia é repetir unha
consigna até a que a maioría a dea como boa,
sexa esta verdadeira ou falsa. O que xa me se-
mella máis estraño é que, fóra da asunción
acrítica das consignas, alguén o crea de ver-
dade. Vou ir por partes, pois na negación do
que semella ser un “dogma” asumido por to-
dos. Cando falo de “todos” é por suposto un
esaxero, pero con iso quero cualificar a diver-
sidade cultural e ideolóxica dos que sosteñen
ese “dogma”: dereitas e esquerdas, naciona-
listas e non nacionalistas, moderados e radi-
cais, liberais e partidarios da economía dirixi-
da, xornalistas desinformados e profesores
acríticos negadores da propia esencia do seu
empeño, e, tamén, claro está, toda esa caterva
que cre todo o que lle digan sempre que saia
reflectido no aparello de TV que teñen per-
manentemente prendido para non se perderen
nin un detalle da vida dos demais (non desa-
nimen, pero son unha maioría, a que nos go-
berna por omisión). Pode resultar tarefa de he-
roe ou empeño excesivo para unha mente tan
fraca, pero teño vontade de o intentar. 

Argumentarei a base de preguntas, que é
como me aprenderon a argumentar os meus
antecesores, galegos até o miolo. Centrarei-
me en catro características, para non ser nin
prolífico nin excesivamente tedioso.

–Pode unha potencia moderna base-
ar unha parte moi importante da súa
concorrencia nuns empregos precarios?

Tal é o caso dos traballadores polo siste-
ma “a la parte”. Non é este sistema absoluta-
mente inxusto? (os gastos páganse coa ven-
da do peixe, pero tamén as multas, as repa-
racións, os permisos...) O que quere dicir pa-
gas minúsculas e cotizacións ridículas, ou
sexa, pensións pouco menos que mínimas. O
que quere dicir, sobre todo nos casos de
grande altura, que se as necesidades da pes-
ca así o reclaman, os mariñeiros poden ter
que pasar até sete meses sen regresar á súa
casa. Son eses postos de traballo precarios os
que un progresista pode defender? Daquela
por que hai tanto escándalo cando hai que
abandonar caladoiros afastados onde as con-
dicións de traballo son antihixiénicas (no
sentido da medicina legal, non no sentido de
hixiene = limpeza persoal), inhumanas (teño
presenciado e non falo de oídas, xornadas de
até 20 horas de traballo, medido o espazo
dos camarotes de menos de catro metros cú-

bicos por persoa, presenciado homes rexos
como mundos ficaren durmidos de pé, balei-
rados de toda forza e enerxía vitais), e escra-
vistas (por necesidades da pesca, os armado-
res, co beneplácito dos sindicatos, poden
obrigar a prolongar as mareas até sete me-
ses). Son eses, repito, os empregos que que-
remos defender? Ou son os do Gran Sol, pa-
ra onde xa non se ato-
pan tripulacións galegas
e onde debemos contra-
tar mariñeiros inmi-
grantes que non son nin
mellores nin peores ca
nós, pero que aceptan
salarios máis baixos
que os nosos mozos?

–Pode alguén que
se reclame antiimpe-
rialista continuar co es-
polio dos recursos dou-
tros países, por moi
afastados que estean? 

Non será este com-
portamento de rapina
un comportamento neocolonialista e terri-
belmente inxusto sobre todo é exercido por
aqueles que un día foron invadidos, que sen-
tiron tremer os seus alicerces, que foron co-
lonizados e reprimidos, que contemplaron
como os seus recursos naturais e humanos
foron decimados cando non espoliados?

–Pode un país que pida respecto
para a súa diferenza e representativi-
dade diante dos organismos suprana-
cionais, amosar tan pouco respecto ás

normas do dereito internacional?
Pode un país que se reclame unha po-

tencia pesqueira precisar do uso de navíos
que por mor dun cambio de bandeira non
respectan as normas de protección dos re-
cursos que a comunidade internacional se
ten dado? Precisa unha potencia do con-
trabando? Precisa de ter os seus traballa-

dores sen asegurar en-
rolados en barcos bu-
caneiros? Precisa saír
na súa defensa como
se niso lle fose a vida?

–É unha poten-
cia pesqueira a que
non ten poder nos
foros onde se toman
as decisións?

Non é esta unha
contradición tan gran-
de que nega a premisa
por si mesma? Unha
potencia sen poder?
Unha risa? Que nos
queren vender? Non

será que os que sacan cento por un se de-
ron de conta do poder nostálxico do viti-
mismo nacionalista e o explotan até o má-
ximo? Explícanse se non afirmacións do
estilo de “a UE expulsa os pesqueiros gale-
gos de Terranova”? 

Abran os ollos, fáganme ese favor.
Pensen antes de repetir consignas. Des-
confíen das adhesión inquebrantábeis, das
imaxes exaltadoras da épica nacional que
valen para uns e para outros. Abran os

ollos, fáganme ese gran favor.
Non somos os viláns maiores nin os de-

predadores dos sete mares, pero tampouco
somos nin os mellores pescadores do mun-
do nin unha potencia internacional. Non
pasa nada. Somos un pobo que sabe pescar
e coidar o peixe, que arriscou para saír dos
seus caladoiros que non daban abondo, que
ten iniciativa e un papel importante na pes-
ca mundial (cada vez menos, vexan a evo-
lución das cifras de capturas que achega a
FAO), pero non caian na tentación de falar
de “potencia” cando se trata dun pequeno
país que non ten voz propia en ningunha
organización internacional de pesca, que
mesmo non inflúe nas decisións que se to-
man a nivel europeo, que adopta un “rol”
permanente de vítima. Coñecen algunha
potencia choromiqueira? Non é esta unha
outra contradición en si mesma?

Para nós a pesca é importante. Moi im-
portante. Se lin ben as táboas input-output
da economía galega constitúe a segunda
actividade económica de Galiza/Galicia
logo da automoción (se en Vigo non esti-
vese Citröen, sería unha desfeita maior
que se desaparecese a flota de altura). Pa-
ra nós é importante pero nin o é para o go-
berno español nin para a UE, nas que esta-
mos inseridos e non representados directa-
mente. Así as cousas, se somos unha po-
tencia, somos unha potencia muda, unha
potencia sen forza, unha especie de cíclo-
pe ferido por Ulises, berrando a desgraza
da súa cegueira e dando palmadiñas ao
chou, coa auga até o van. Non se sintan
ofendidos. Non hai intención. Non nego a
importancia da pesca, a capacidade de in-
novación, a profesionalidade dos xestores,
o oficio dos mariñeiros. Non, non nego na-
da diso. Nego soamente que se poida falar
de potencia sen poder. De  potencia sen
palabra. De potencia sen influencia na to-
ma de decisións. De potencia choromi-
queira. O que queira entender que entenda
e o que viva obcecado polas consignas,
pois que pena, malpocado, que recibe as
ordes do que ten que pensar e do que non.

Se non lle gustaron as tres entregas que
encadeei nesta serie non serei eu quen lles
discuta o (des)gusto. A min tampouco. Por
iso vou escribir unha cuarta. Unha autocrítica
onde repaso as miñas dúbidas, tan inimigo
que son dos discursos inzados de certezas.♦

XAVIER QUEIPO é escritor e biólogo

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

É posíbel unha potencia sen poder?
XAVIER QUEIPO

‘Non somos
os viláns maiores nin

os depredadores dos sete
mares, pero tampouco
somos nin os mellores
pescadores do mundo

nin unha potencia
internacional”



Parece obrigado escribir da conduta do
Sr. Carod Rovira, que nalgún lugar tivo
a desafortunada ocorrencia de entrevis-
tarse con ETA.

A súa decisión impactou fondamente á
opinión pública, obviamente sensibilizada
en contra dos terroristas, que o longo dos
anos mataron a un milleiro de cidadáns e
fixeron sufrir, até límites inimaxinábeis a
familiares e amigos das vítimas e, con
eles, a toda a sociedade.

A entrevista de Carod constituíu unha
rotunda quebra da liña política que mar-
caron o PP e o PSOE no Pacto polas Li-
berdades e Contra o Terrorismo, e da
consecuente política institucional segui-
da polo Goberno, que non era nin é outra
ca de loitar en contra do terrorismo até a
súa derrota definitiva, dentro da legalida-
de e sen concesión nin políticas de nin-
gunha outra índole.

A gravidade do proceder do conse-
ller en capda Generalitat de Cataluña,
coaligado co socialista Maragall, deríva-

se xustamente desa dobre condición, que
o obrigaba a ser leal coa institucionali-
dade nun tema tan vital para a socieda-
de, e leal co seu coaligado, o que, ao pa-
recer, nin tan sequera advertiu das súas
andainas.

Pero pecariamos de cegos se nos que-
dasemos na mera recriminación ao líder
de Esquerra Republicana, e non vísemos
os antecedentes e as responsabilidades de-
rivadas do feito.

Eu recordo que nalgún artigo noutro
medio de comunicación transcribín algun-
has ideas fundamentais de Esquerra Re-
publicana de Catalunya, das que agora só
interesa resaltar o seu confesado senti-
mento de incomodidade dentro do Estado
español e os seus propósitos non naciona-
listas, senón independentistas. Parece,
pois, lóxico que quen profesa tal ideario
sinta menos escrúpulos en reunirse con
outros que pensan igual, aínda que non
eles non comparta os afáns de violencia. E
todo iso sábeo o Sr. Maragall.

Por outra banda opino que o president
da Generalitat non corrixiu as deslealda-
des de Carod Rovira e, pola contra, cerrou
a crise en falso.

En efecto, non serve que o Honorable
afirme que Carod foi apartado do Gober-
no cando, pola contra, este, por moito que
lle chamen conseller sen carteira, seguirá
sentándose na mesa do Consello da Gene-
ralitat e influíndo decisivamente nos acor-
dos que a Institución adopte, non só per-
soalmente senón através da autoridade
política que exerce sobre os outros cinco
consellers de Esquerra Republicana. Pen-
sar o contrario sería de inxenuos, como o
sería crer que esa influencia se lle vai aca-
bar a Carod cando, o 9 de febreiro, dimita
para presentarse ás Eleccións Xerais: tem-
po vai sendo de que nos decatemos de que
o pacto do tripartito catalán foi asinado
con Esquerra Republicana, e que na cús-
pide desa organización está, repetimos, o
Sr. Carod Rovira.

Non existe, en consecuencia, outra

maneira de esixir as responsabilidades
políticas derivadas deste estraño caso ca
rompendo ese pacto e as relacións insti-
tucionais derivadas do mesmo. O con-
trario é unha orixinalidade dos Sres. Ma-
ragall e Carod, destinada a cubrir o ex-
pediente e crear unha burda aparencia,
ou sexa, unha entelequia desleal cos ci-
dadáns.

Por iso parécenos grave a satisfac-
ción mostrada polo Sr. Rodríguez Zapa-
tero coa falsa solución que descorreron
Maragall e Carod, como nos parece
igualmente grave ese afán case enfermi-
zo do propio secretario xeral do PSOE de
culpar aos demais de canto de negativo
protagoniza ou afecta ao seu partido. Pa-
rece que ás veces trata de esquecer que a
democracia ten unha das súas virtudes
esenciais nas posibilidades de criticar,
denunciar e intentar corrixir os erros do
adversario, e máxime cando atinxen a re-
lacións tan perigosas e rexeitábeis como
as que nos ocupan.♦
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Vigo atópase ás portas de aprobar
un novo Plano xeral que condi-
cionará o seu crecemento na vin-
deira década. O futuro das cida-
des vén determinado, en boa me-
dida, polas decisións urbanísticas
que se adoptan no decurso da súa
historia. Da opción que se siga en
momentos concretos pode de-
pender que unha urbe se configu-
re como centro de servizos, amo-
se unha vocación industrial, re-
force o seu carácter turístico, con-
te con accesos axeitados ou dis-
poña de espazos verdes ou equi-
pamentos abondo. Debater a or-
denación urbana dun municipio é
crucial para definir o seu devir. É,
polo tanto, trascendental que ese
intercambio de pareceres na bus-
ca dunha converxencia de crite-
rios estea presidido por unha von-
tade construtiva e despoxada de
calquera demagoxia  partidista. 

O desideratum anterior parece
en Vigo unha vana aspiración. Vi-
vimos nunha cidade na que o ur-
banismo é arma manexada polos
grupos políticos para descualifi-
car o contrario, instrumento para
sementar dúbidas e desconfian-
zas, carnada amarela para os me-
dios de comunicación e foro onde
as únicas voces que se poden es-
coitar son as de lobbiescon ine-
quívocos intereses económicos. 

O anterior goberno municipal,
polo menos o seu segmento na-
cionalista, afrontou a elaboración
do novo Plan Xeral de Ordenación
Municipal (PXOM) cunha chama-
da á responsabilidade de todos os
axentes sociais, chamada á que
respondeu positivamente unha
maioría dos colectivos, conscien-
tes, por outra parte, da imperiosa
necesidade de aprobar unha norma
que permitise ordenar e facilitar o
constante medre da cidade e aca-
bar coa permanente ameaza xudi-
cial que se agocha tras cada deci-
sión aprobada polo Concello. A re-
dacción do plano botou a andar
cunha xeneralizado espírito cola-
borador, adubiado por discrepan-
cias puntuais, lóxicas cando se tra-
balla nunha materia tan sensíbel
como é o urbanismo. A vontade de
diálogo dos promotores do plano,

patente na participación efectiva
no proceso de elaboración dos co-
lectivos afectados, permitiu que o
documento vise a luz nun clima de
satisfacción xeral que agoiraba un-
ha aprobación sen demasiados
atrancos. Sen embargo, alguén se
encargou de axitar de novo augas
sorprendentemente calmas.

Quen se non Ventura Pérez
Mariño para volver espallar a
sospeita sobre os redactores do

plano e os grupos políticos que o
apoian? O independente semella
querer botar a perder o delicado
traballo de elaboración e consen-
so do PXOM por razóns que só
el e os seus afíns poden explicar.

Os argumentos esgrimidos até
agora por Mariño e o seu colabora-
dor Mauricio Ruíz carecen de soli-
dez, aínda que hai que recoñecer
que calan doamente entre a opi-
nión pública. Opoñerse por siste-

ma á construción de edificios altos
e avogar por que as operacións de
rexeneración urbana sexan enteira-
mente financiadas con diñeiro pú-
blico, son posturas que non se
substentan nun coñecemento da
problemática urbanística de Vigo,
pero susceptíbeis de seren exhibi-
das como bandeira ante todos
aqueles que viron a Mariño como o
paladín do urbanismo honrado.

É Mariño partidario de repro-

ducir na Gran Vía o modelo das
Camelias?; prefire quizais que
Mantelas ou a Salgueira mante-
ñan a súa deplorábel configura-
ción actual?; sabe Mariño de que
caixón sacar o diñeiro necesario
para financiar o traslado das in-
dustrias de Beiramar?; como pen-
sa resolver o problema da crecen-
te demanda de vivendas, zonas
verdes e dotacións vetando a
construción en altura?; cal é a súa
receita para frear o imparábel as-
censo dos prezos da vivenda? De
momento non contestou satisfac-
toriamente ningunha destas pre-
guntas que deben ser o verdadeiro
cerne do debate na elaboración do
plano. O seu discurso, oficialmen-
te o do PSOE vigués, xustifícase
unicamente en criterios estéticos. 

Fronte ao debate e a procura
de solucións realistas á problemá-
tica urbanística de Vigo, o PSOE
responde cunha fobia ás alturas,
que máis parece un intento de se-
guir cultivando a sona de xusti-
cieiro honrado e populista que
pretendeu alimentar dende a al-
caldía. Non semella ser unha pos-
tura construtiva, pero sen dúbida
seguiralle proporcionando ao
xuíz a sona de implacabel látego
de especuladores; sobre todo se
PP e BNG continúan fuxindo dun
debate aberto sobre as cuestións
antes sinaladas e non lle explican
á opinión pública con detalle o
porqué de cada unha das propos-
tas recollidas no novo Plan Xeral.

O documento presentado po-
lo equipo redactor do PXOM de
Vigo contén medidas razoábeis,
moitas impostas pola necesidade
e a lóxica, outras quizais dema-
siado ambiciosas e algunhas dis-
cutíbeis, aínda que en ningún ca-
so sexan froito de criterios arbi-
trarios. Os que elaboraron o do-
cumento e aqueles que o apoian
farían ben en expoñeren os moti-
vos que xustifican cada unha de-
sas propostas. Fuxir do debate
público para preservar consensos
e eludir polémicas non fai máis
que darlles ás aos demagogos e
fortalecer as teses daqueles dis-
postos a crer que se está pactan-
do algo inconfesábel.♦

Plano xeral. O debate necesario
XOSÉ MANUEL AÑEL

Cómpre debater publicamente os porqués das decisións urbanísticas que se preten-
den para o futuro da cidade. O PSOE conténtase con criticar medidas como a cons-
trución de edificios altos, mais PP e BNG tampouco toman o problema cara a cara.

Vigo

O lance de Carod Rovira
VÍTOR MANUEL VÁZQUEZ PORTOMEÑE

O novo poligono de Navia en construción.                                                                                                      PACO VILABARROS



Nº 1.010 ● Do 26 de

H. VIXANDE
Este curso académico estaba
prevista a abertura do IES de
Bouzas pero non houbo matrícu-
la suficiente e a Xunta decidiu
non iniciar as clases. En troques,
destinou alí a parte do alumna-
do doutro centro en reformas.
Unha anécdota dentro dunha
formación profesional con deman-
da pero socialmente relegada.

O IES de Bouzas ofertara o ciclo
formativo de grao medio “Con-
serveira vexetal, cárnica e de pei-
xe”. A priori, era unha formación
apropiada para o contorno socio-
económico do lugar no que está
enclavado o centro, no histórico
barrio vigués de Bouzas, de longa
tradición pesqueira e conserveira.
Contodo, non se rexistrou a ma-
trícula agardada. A directora xeral
de Formación Profesional, Mar
Pérez Marsó, explicou que “hai
ciclos con moita demanda produ-
tiva que non son solicitados polos
alumnos, por iso creamos algun-
has bolsas para facer máis apete-
cíbeis estas titulacións”.

Isto foi o que lle aconteceu ao
ciclo do IES Bouzas, un centro
que está completamente dotado
de material para impartir esta titu-
lación. “O ano que vén implanta-
remos o ciclo en Bouzas, agora
estamos animando a que haxa ma-

trícula”, dixo Mar Pérez Marsó.
Manuel Vieites, director do

IES Politécnico –do que proceden
os alumnos que eventualmente re-
ciben clases en Bouzas polas re-
paracións do centro que dirixe–
preferiu evitar as especulacións en
torno ao por que da baixa matrí-
cula rexistrada en Bouzas. “Pode
haber moitas razóns –asegurou–,
pero o certo é que hai moita de-
manda de formación profesional,
no meu instituto todos os anos
temos que rexeitar cincocentas

matrículas por falta de espazo”.
No curso actual hai 21.000

alumnos galegos matriculados na
formación profesional e 5.000
prazas valeiras. Mar Pérez Marsó,
a director xeral de FP, explicou es-
ta situación en base a que “son es-
tudos non obrigatorios que se im-
plantan cun criterio de distribu-
ción territorial en Galiza de modo
que tamén se atende o rural para
evitar un ritmo demográfico que
leva á xente a emigrar ás cidades.
E aínda que haxa lugares sen pra-

za nalgunhas titulacións, nós ga-
rantimos que existen prazas para
eses ciclos, pero os alumnos se ca-
dra teñen que trasladarse”.

Prestixio

Pero se hai demanda, a que se de-
be a falta de prestixio da formación
profesional? “A FP para a prensa
non existe, é de segunda categoría,
aínda que as necesidades de forma-
ción son altas, posto que os dous
tercios dos traballadores do Estado
carecen de titulación”, explica Ma-
nuel Vieites, que tamén aclara que
“o que sobran son universitarios,
que non teñen traballo, cando unha
persoa que sae cun título de FP, sae
colocado e con bos salarios”.

Vieites láiase de que a univer-
sidade mereza tanta atención. “Se
o reitor dunha universidade plan-
ta unha árbore, alí vai toda a pren-
sa, pero se eu fago unha rolda de
prensa sobre un novo ciclo que é
importante, non vén ninguén”, di.
Así mesmo, considera que a uni-
versidade recibe un mimo excesi-
vo. “Hai titulacións cuadriplica-
das en Galiza que en conxunto
non teñen máis de quince alum-
nos, e ninguén di nada”, engade.

A formación dos traballadores
é unha materia pendente en Gali-
za, circunstancia que se agrava
pola incorporación á Unión Euro-

pea de países do leste con grandes
masas de traballadores formados
e cualificados. “Aquí poden vir
moitos polacos a traballar como
soldadores porque están capacita-
dos e fronte a esa competencia te-
mos que facer algo”, alerta Viei-
tes, que lembra que “Galiza se en
algo pode competir é na xestión
do coñecemento, porque se no
leste teñen preparación, aquí te-
mos máis medios, centros con
moitos adiantos tecnolóxicos, dos
que eles carecen”.

Rexístrase, porén, certo déficit
formativo. Na vila de Porriño, a
pesar de existir unha industria far-
macéutica puxante, non se impar-
te a titulación de “Fabricación de
Produtos Farmacéuticos e Afíns”
e en Pontevedra tampouco hai cla-
ses de “Industria de pasta e pa-
pel”. As dúas son titulacións que
non existen en todo o país, como
tampouco se imparte en toda Ga-
liza “Procesos de Confección In-
dustrial”, habendo como hai unha
industria téxtil moi relevante.

Contodo, Mar Pérez Marsó
explicou que “moitas destas ra-
mas vanse a implantar proxima-
mente, pero é o Ministerio quen
define as titulacións e nalgúns
casos aínda non contamos co cu-
rrículo. De todos xeitos, os ci-
clos que implantemos serán os
que precise a industria galega”.♦
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A FP quéixase de non existir para a prensa

Sobran universitarios e faltan profesionais medios

A falta de matrícula para este ano, o IES de Bouzas está ocupado polos alumnos do Po-
litécnico, que está en obras.                                                            PACO VILABARROS

A.N.T.
Un mes despois da posta á venda
das Normas ortográficas e morfo-
lóxicas do idioma galego, a Real
Academia dáse por satisfeita pola
difusión do acordo de xullo do
2003. O volume paralelo que edi-
tara Do Cumio en novembro ta-
mén se converteu nun éxito como
obra de consulta precisa para adap-
tarse ás mudanzas normativas.

Superada a polémica entre a
Real Academia Galega (RAG) e
Do Cumio pola suposta irregula-
ridade desta editorial á hora de
publicar os acordos da RAG, o
mundo da cultura galega asimila
os dous volumes e pouco e pou-
co vai adaptando a súa ortografía
ás novas normas. O éxito edito-
rial ten moito a ver co desexo
dos usuarios activos da lingua de

coñeceren cales son os cambios
concretos na norma e tamén ac-
tualizaren a súa maneira de es-
cribir e falar de acordo coa co-
rrección lingüística.

As normas ortográficas e
morfolóxicas da lingua galega,
de Do Cumio, é un volume com-
posto co traballo publicado pola
RAG e varios artigos engadidos
obra de Xosé Feixó. A diferenza
do texto da Academia, dá liñas
sobre as desviacións da normati-
va, aclara dúbidas e ofrece voca-
bulario correcto en galego. Nas
propias palabras de Feixó, na in-
trodución, “o volume serve non
só para coñecer cales son as novi-
dades normativas senón que dá
complementos para resolver os
problemas de uso dos galegofa-
lantes”. Así, Feixó rescata algúns

textos xa publicados en Ortogra-
fía e estilo da lingua galega(Do
Cumio, 2002) para dar pistas que
eviten o emprego de castelanis-
mos, hiperenxebrismos e lusis-
mos, así como unha guía de estilo
sobre regras de puntuación, dúbi-
das léxicas e incluso recomenda-
cións na utilización de familias.

Estas vantaxes do volume de
Do Cumio convérteno nun ma-
nual moi atractivo para coñecer
mellor o idioma. Afeitos a dicir
“unha de cal e outra de area”,
Feixó indícanos que o propia-
mente galego é dicir “unha a tor-
tas e outra a dereitas”.

No caso do volume da RAG, a
explicación e xustificación das
normas ten un espazo fundamen-
tal. Os investigadores do ILG ra-
zoan todas as decisións na escolla,

pescudan na sobrevivencia de cer-
tas formas na lingua viva e procu-
ran un elo entre a tradición do idio-
ma e a súa pervivencia no presen-
te. Esa arela de procurar a limpeza
da lingua e diminuír a presenza do
español na fala é compartida por
Feixó tamén, que insiste na necesi-
dade de que o galego consiga fun-
cionar de xeito independente.

A Xunta, sen resposta

A pesar de que o Valedor do Po-
bo xa ditaminou que as normas
teñen validez para todos os eidos
aínda que o DOG non as publi-
cara, a Xunta e as instancias de-
pendentes da administración au-
tonómica son as máis remisas a
faceren propias as novidades.

Por poñer un exemplo, nin a

radio nin a televisión galegas
adaptaron as novidades. A pesar
de que na TVG se está a facer ul-
timamente un esforzo por “gale-
guizar” a locución e as dobraxes,
os cambios aínda non se incluí-
ron no traballo diario.

En troques, as editoriais xa se
adaptaron á nova normativa. Xe-
rais ou Galaxia, por exemplo,
adaptaron as súas novidades de
Nadal con cambios tales como
Un nome de dicionario, de Amé-
lie Nothomb, que hai un ano se-
ría Un nome de diccionario.

No caso dos escasos medios
de comunicación escritos que o
fan en galego, A Nosa Terra, Viei-
ros e www.culturagalega.org op-
taron por adaptaren a súa escrita á
nova normativa mentres que Ga-
licia Hoxemantén a antiga.♦

Do Cumio e a Academia comparten compradores con dous textos complementarios

As novas normas do galego, éxito editorial

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.

Á VENDA EN QUIOSQUES E  L IBRARÍAS

A NOSA TERRA
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H. VIXANDE
Aínda que a teoría indica que
hai que adaptar os produtos á
demanda dos consumidores,
algunhas compañías conside-
ran que aquí imperan os mes-
mos gustos que en Madrid, por
esa razón, perden de vender.

Algunhas empresas de produ-
ción de alimentos aínda descoñe-
cen a realidade pluricultural de
España e insisten en vender na
Galiza artigos con escasa de-
manda que se reclaman noutras
partes do Estado. Entroques, dei-
xan de comercializar outros que
si se solicitan e que lles permiti-
rían aumentar os seus beneficios.

A central madrileña dunha
empresa de produción e comer-
cialización de patacas fritidas e
similares insiste en colocar nos
seus expositores nos supermer-
cados galegos produtos moi
aceptados na maioría de España
pero sen saída en Galiza. Os
ruíns resultados de vendas leva-
ron á súa estrutura en Galiza a
mudar a estratexia comercial e
ocultala a Madrid. Puntualmen-
te, comunícalle a Madrid que a
disposición dos seus produtos
nos andeis dos supermercados
son as que impón a central, pero
non é así: coloca en lugar pre-
ferente preparados de patacas ao
xamón e relega novos produtos
con sabores baseados en salsas
de vinagre e outras dese tipo,
moito máis aceptados no resto de
España.

O resultado é que os consu-
midores galegos optan polo mes-
mo tipo de produto que xa com-
praban, pero as vendas agora son
maiores porque o mercado está
orientado a uns gustos que si co-
ñecen os vendedores na Galiza.

“Por que en Galiza non se

venden as mesmas patacas que
en Madrid?”, chegáronlle a pre-
guntar ao responsábel territorial
de Galiza. “Porque en Galiza sa-
bemos comer”, respondeu el des-
pois dunha prolongada polémi-
ca. En realidade, a razón é máis
simple: os gustos son distintos e
os mercados tamén.

Outras compañías adaptáron-
se de forma diferente á pluralida-
de de gustos entre os consumido-
res. Opencor, franquicia de El
Corte Ingléscun horario amplia-
do e prezos superiores, tamén de-
cide en Madrid a disposición dos
produtos nos andeis das súas ten-
das en todo o Estado, pero deixa
un espazo para o que denomina
“produtos rexionais”. Así, xunto
ás bebidas alcohólicas habituais
garda un oco para viños galegos
ou augardentes, por exemplo.

Esta estratexia ás veces ta-
mén provoca situacións anóma-
las. No centro de Opencoren Vi-
go inicialmente carecían dunha
determinada marca de whisky
moi demandada polos clientes
galegos. A razón era que non se
vende en Madrid e, portanto, a
dirección estimaba que tampou-
co tiña saída na Galiza. Fronte ás
peticións constantes dos consu-
midores galegos para comprar
esta marca, a dirección do centro
en Vigo optou por incluír unha
partida deste produto e asignalo
ás “bebidas rexionais”. Proble-
ma solucionado, aínda que agora
os compradores pensan que en
Opencor cren que a marca de
whisky é galega ou que ten unha
connotación folclórica, xa que se
chama 100 Pipers(gaiteiros).

Mercado local

A compañía norteamericana Mc
Donaldsnon correu ningún des-

tes riscos porque está máis habi-
tuada á diversidade cultural, pos-
to que é unha empresa multina-
cional afeita a operar en merca-
dos que nada teñen que ver. Por
esa razón permite que se tracen
localmente as estratexias comer-
ciais, aínda que si estabelece un
control férreo sobre a conduta
dos empregados. Estes últimos
teñen en todo o mundo unhas
pautas para dirixirse aos clientes,
que aquí se consideran excesiva-
mente formais e que, ás veces,
caen no ridículo. O mesmo acon-
tece co uniforme ou os ritmos de
traballo, que son moi estritos.

Non embargantes, Mc Do-
naldsé máis relaxado na orien-
tación comercial e vende o que
a sociedade está disposta a mer-
car, aínda que, naturalmente, re-
aliza promoción dos seus produ-
tos estrela.

Nos Estados Unidos esta ca-
dea de hamburguesarías está
orientada a un público traballa-
dor que procura un produto bara-
to e non ten demasiadas esixen-
cias en canto a calidade ou o gus-
to. Na Galiza non é así porque
nin as hamburguesas que vende
resultan baratas ao consumidor
galego nin chegan a gustar. Por
esta razón, a cadea especializou-
se no noso país no público infan-
til, que vai á hamburguesaría co-
mo un acto de lecer. De feito, pa-
ra tratar de atraerse ao público de
maior idade ofrece en Galiza xe-
ados a prezos moi competitivos.

Tampouco Mc Donaldsse es-
forza en manter a clientela. Sabe
que cando remata a idade de ce-
lebrar os aniversarios e cando se
achega a mocidade, o groso dos
seus clientes deixa de ir con fre-
cuencia aos seus restaurantes de
comida rápida porque os gustos
e os intereses maduran.♦

Propostas atrevidas
MANUEL CAO

Na pasada semana, o Circulo de Empresarios divulgou un do-
cumento no que se reclamaba, entre outras cousas, a elimina-
ción da gratuidade dos servizos públicos xunto cunha maior
flexibilidade laboral, menor custo do despido e redución dos
dereitos dos traballadores. Tamén consideraban que os seus
proxectos se verían moi favorecidos coa elección do candida-
to do Partido Popular nos vindeiros comicios do 14 de marzo.

Naturalmente, as reaccións positivas foron limitadas nun
momento no que os líderes políticos orientan as propostas pro-
gramáticas e as promesas electorais a atraer votos sen meter-
lles medo aos potenciais prexudicados polas futuras decisións
públicas. Mais o mero feito de que as propostas se anuncien en
vésperas dos comicios revela unha agresividade na actuación
dos grupos de interese empresarial que debería preocupar os
colectivos menos favorecidos. A ausencia de complexos e es-
caso respecto ás formas por parte da maioría absoluta gober-
nante permite esperar razoabelmente unha aplicación case
punto por punto dos postulados económicos do Circulo de
Empresarios no caso de que Mariano Raxoi acade unha nova
maioría absoluta ou poida gobernar con aliados cómodos. 

Na elaboración das políticas económicas teñen unha impor-
tancia central os deseños e propostas dos grupos de interese que
colaboran e inducen a acción de goberno pero que non se pre-
sentan directamente ao electorado. Na lóxica político-electoral
os períodos previos ao día dos comicios están cheos de prome-
sas engaiolantes, neutralización ou adiamento dos efectos nega-
tivos dalgunhas políticas e agochamento en compromisos xené-
ricos e inconcretos dos proxectos reais implementados no caso
de contar cunha maioría suficiente para impoñer o programa má-
ximo. Xa se sabe que o elector ten unha memoria decrecente so-
bre o pasado e tende a definir as súas posicións de acordo co
principio da racionalidade limitada; pois ben, neste contexto, o
político ofrecerá programas atractivos que teñen como obxecti-
vo maximizar o rendemento en votos sendo a acción de goberno
posterior un asunto no que o cidadán-elector xa ten pouco que di-
cir. O grao de desenvolvemento democrático, o equilibrio me-
diático-institucional e a competencia electoral traducen modelos
moi diversos de interacción e intercambio nos mercados electo-
rais concretados na dinámica evolutiva da axenda política. 

As propostas de política económica do Círculo de Empresa-
rios están a ser ignoradas no debate político mentras se adica un-
ha atención desmedida e absurda a episodios e liortas menores
que non atinxen ao núcleo fundamental das políticas públicas. Ta-
les propostas se enmarcan nunha continuación do programa neo-
liberal de desmantelamento do modelo de benestar creado a par-
tir dos anos 80. Salvo xustiza, defensa e seguridade todo sería pri-
vatizábel e susceptíbel de negocio, recomendándose unha políti-
ca de desintervención programada en sanidade, educación, siste-
ma de pensións e administración pública e desregulamentación en
materia de ordenación territorial, urbanismo e dereito laboral. Es-
ta política permite ofrecer continuas reducións de impostos direc-
tos ideais para crear ilusión fiscal no elector ao tempo que se in-
crementan os impostos indirectos para facer cadrar as contas pú-
blicas afectando negativamente aos indicadores macroeconó-
micos de inflación e desemprego. Acaída do salario real xa é alar-
mante como consecuencia do aumento de prezos (vivenda e ali-
mentos, sobre todo), a temporalidade e precariedade laboral e a
perda de poder negociador das organizacións de traballadores.

A falta de reacción política, social e sindical corroe as ba-
ses institucionais do sistema democrático, engrosa os colecti-
vos de excluídos, non castiga comportamentos abusivos por
parte dos privilexiados e vai consolidando o modelo de parti-
do único xerarquizado.♦

‘A caída do salario real xa é
alarmante como consecuencia do

aumento de prezos (vivenda e
alimentos, sobre todo), a temporalidade

e precariedade laboral”
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Os gustos en Galiza e Madrid non son iguais
pese ao que cren algunhas compañías

Empresas que foxen
dos consumidores

En Madrid márcanse os produtos que deben figurar nos expositores que as compañías sitúan nos establecementos comerciais. P.V.
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A. EIRÉ
Carod Rovira fará unha parén-
tese de dous meses como Con-
seller en Cap. A fins de marzo
voltará ao seu posto con todas
as atribucións anteriores. Tam-
pouco dimitirá, senón que
abandonará o Goberno para
presentarse ás eleccións xerais.
Péchase así a crise do tripartito
catalán desatada ao saberse
dunha reunión entre Carod
Rovira e a cúpula de ETA a co-
mezos de xaneiro. A crise sigue
aberta entre PSC e PSOE.

Carod Rovira “acolloouse” o 26
de xaneiro cando ollou a tras-
cendencia do seu encontro con
ETA e presentoulle a súa dimi-
sión a Pasqual Maragall que es-
te non lle aceptou. Así llo mani-
festaron algúns dos seus máis
próximos colaboradores a A
Nosa Terra.As distintas reu-
nións coa cúpula do seu partido
e cos conselleiros republicanos
fixérono recapacitar. Ao día se-
guinte Esquerra Republicana
defendía na reunión con Mara-
gall que a marcha de Carod Ro-
vira significaría a rotura do Go-
berno Tripartito. Porque Mara-
gall tamén mudara a súa postu-
ra ante as presiósn do aparato
socialista español e pretendía
executar a dimisión do seu
Conseller en Cap.

Era necesario, xa que logo,
procurar unha fórmula que lle
valese ao PSC para non rachar
co PSOE e, ao mesmo tempo,
manter o Goberno Tripartito.
Unha crise entre ambas organi-
zacións socialistas, afectaríalle
tamén ao goberno Maragall. A
fórmula atopárona no serán do
27 de xaneiro: pedíase un tempo
morto ata pasadas as eleccións
xerais de marzo.

Carod Rovira non dimitía
como conselleiro, senón que
abandonará o Goberno o nove
de Febreiro para presentarse co-
mo cabeceira de lista de ERC
por Barcelona ás Cortes. Esta
decisión leva a súa baixa auto-
mática no Goberno. Non existe,
polo tanto, cese nen dimisión.
Até ese momento exercerá co-
mo Conselleiro sen Carteira.

Carod voltará ao Goberno
Maragall a fins de marzo para
ocupar o posto de Conseller en
Cap con todas as atribucións e
prerrogativas que tiña anterior-
mente. Mentres tanto, este pos-
to queda sen cubrir e as súas
competencias serán desempe-
ñadas por algúns dos cinco
conselleiros de ERC. Fontes de
ERC afirmaron que o conse-
lleiro encargado será Josep
Bargalló.

As cousas quedan tal como
estaban, agardando a Carod.
Tanto que Maragall non aceptou
a dimisión presentada por dous
dos máis directos colaboradores
de Carod, Miquel Sellarés e Ra-

món Carrasco, director xeral e
secretario técnico da consellaría,
respectivamente.

Carod tampouco abandona-

rá a súa acta de deputado, nin
pedirá perdón, nin mostará
arrepentimento da súa reunión
con ETA como lle pedía Mara-

gall. ERC lanzarase ao ataque.
Na súa próxima comparecen-
cia no Parlamento, Carod de-
fenderá que o Tripartito non

pode estar pendente de que “os
servizos segredos do Estado
decidan acabar con el ou non”.
Tamén atacará ao PP criticán-

Maragall non aceptou a dimisión dos máis directos colaboradores do republicano

PSC e ERC pactan a volta
de Carod como Conseller en Cap para marzo

ERC anunciou que pasará ao contrataque despois do ocorrido.

Carod Rovira foi o principal
artellante de que o grupo terro-
rista catalán Terra Lliure deixa-
se as armas en 1990. Moitos da-
queles militantes independen-
tistas integraronse logo en
ERC. Os servicios segredos es-
pañois detiveron despois a al-
gúns deses antiguos militantes
da organización armada inde-
pendentista. O xuiz Garzón pu-
xo todo da súa parte para que
ERC fose acusada de conniven-
cia coa loita armada.

Esa experiencia levou a Ca-
rod Rovira a desexar falar con
ETA. Nun mitin preelectoral en
Euskadi defendeu a necesidade
do diálogo co grupo armado
basco. O dirixente de HB Ar-
naldo Otegi soicitoulle logo a
“contribución ao diálogo no ca-
so de que ERC chegase a entrar
na Generalitat”.

Ao pouco tempo da toma de
posesión Carod recibiu unha
chamada dun dirixente abertza-
le recordándolle a promesa. Ca-
rod aceptou dar resposta ás
mensaxes de diálogo que viñe-
ra defendendo. 

Así, a comezos de xaneiro,
os días 3 e 4, reuniuse en Perpig-
nan, con nacionalistas bascos. O
primeiro día entrevistouse cunha
delegación abertzale e, ao día
seguinte, estiveron presentes os
dirixentes etarras Mikel Albizu
(Antza) e José Antonio Urrutiko-
etxea (Josu Ternera).

Fontes nacionalistas catala-
nas pensan que Carod estaba
convencido que, desa reunión,
ía voltar co anuncio dunha tre-
gua por parte de ETA. Pero non
foi así e Carod negouse a sus-
cribir o comunicado redactado
polo grupo terrorista no que

ERC, apoiaba a autodetermina-
ción ao tempo que lexitimaba
todos os medios para consegui-
lo. Carod quedou de redactar un
novo documento.

Os servicios segredos espa-
ñois non lle deron tempo a con-
tinuar co diálogo. Segundo fon-
tes de ERC, seguiron a Carod, a
quen estaban vixiando desde
1990. Informado o Goberno
central, este decidiu filtrarlle a
noticia ao xornal ABC o mesmo
día que se celebraba o Congreso
de Vítimas do Terrorismo.

Por que non agardou o go-
berno central a estar máis perto
das eleccións, como se disculpa
algún ministro? Secadra porque
tiña medo a un anuncio de tré-
gua por parte de ETA.

Foi un iluso Carod ao ir falar
con ETA? Subíronselle os fumes
logo do triunfo? A estas pergun-

tas que se fan moitos a xeito de
acusacións, resposta Carod cun
“falando enténdese a xente”. Es-
te será o lema electoral de ERC.
Carod só admite un fallo: non
ter informado a Maragall.

Poderíamonos facer logo a
pergunta de que levou a Carod
a arriscarse.

Desde Catalunya dannos
dúas razóns ademáis da aposta
de ERC polo diálogo: “Carod
está convencido de que con
ETA actuando a reforma estatu-
taría é moito máis difícil e o
medo de ERC a que ETA im-
pulse algún atentado ligado ao
independentismo catalán”.

Sexa como for, desde ERC,
están convencidos de que esta foi
unha disculpa do PP para derru-
bar ao Goberno tripartito.
“PSOE, PP, PNV... todo o mundo
dialogou con ETA”, afirman.♦

Desexando falar con ETA
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O linchamento político, mediático
e até xudicial, ao que está someti-
do estes días Josep-Lluís Carod
Rovira, ademais de inxusto, está a
ser especialmente hipócrita. Hai
que recordar que en certos círcu-
los xurídicos se está a pedir que o
líder catalán vaia declarar polo
seu encontro cun prófugo da xus-
tiza española como é José Antonio
Urrutikoetxea, Josu Ternera. Por
iso, convén facer memoria e lem-
brar aqueles que, en momentos
pontuais, se reuniron con mem-
bros da ETA con diferentes ob-
xectivos. Ademais, esta semana, o
xuíz da Audiencia Nacional Gui-
llermo Ruiz de Polanco, arquivou
a causa contra a dirección de Eus-
kal Irrati Telebista (EiTB), pola
comparencia de tres encarapuza-
dos da ETA que emitían un comu-
nicado. A televisión vasca fora de-
nunciada por un presunto delito
de enaltecemento do terrorismo.

No caso de Carod, podemos
estar ante un erro político ou un
caso de deslealdade institucio-
nal, xa que non llo contou a nin-
guén. Pero xorden preguntas que
o PP debería responder: Se o
Centro Nacional de Intelixencia
(CNI), sabe que se reuniu coa
ETA e ten, segundo o xornal El
Mundo, dúas gravacións que o
proban, por que non detivo a Mi-
kel Antza e a Josu Ternera? Se a
policía española ten imaxes da
dirección da ETA en Perpignan,
por que non se actúa contra eles?
Suponse que son dúas persoas
que poden estar planificando
vindeiros atentados. Como pode
haber tanta desvergoña policial?

Logo, hai quen afirma que
Carod puido incorrer nun delito
de colaboración con banda arma-
da ao ofrecerlle cobertura política
a cambio dunha tregua. En pri-
meiro lugar, non sabemos aínda
que se falou naquela xuntanza (e
falta aínda a versión da ETA, que
saberemos nun próximo comuni-
cado). Pero iso semella falso, por-
que a ETA non ten previsto decla-
rar tregua ningunha, de aí a ino-
cencia dun conseller en capque
pensa que pode chegar alí onde
non chegou ninguén, a lograr un-
ha tregua. Ben, o Goberno de Jo-
sé María Aznar reuniuse coa ETA
durante a tregua en dúas ocasións
nalgún lugar de Suiza. Hai que
lembrar que naquelas xuntanzas
si houbo contrapartidas políticas:
moitos refuxiados vascos e pre-
sos puideron voltar á casa en vir-
tude dun acordo que recoñeceron
ambas as partes, unha volta dos
refuxiados a Euskadi na que se
“esquecían” as causas pendentes
que puidesen ter coa xustiza. Un
caso claro de contraprestación
política. Non é iso colaboración
con banda armada?

O PSOE xuntouse coa ETA,
Antxon entre outros, nas famo-
sas conversas de Alxer. Naquela
ocasión, non se falou de abando-
no das armas, senón, como vén
de lembrar o propio Arnaldo
Otegi, de dereito de autodetermi-
nación do pobo vasco, de territo-
rialidade e de outros movemen-
tos políticos. E debemos lembrar
que aquela tregua foi puntual, só
dunhas semanas. Incluso houbo
atentados mentres as nego-
ciacións continuaban.

Josep Lluís Carod-Rovira ti-
vo unha oportunidade que non
se presenta todos os días: con-
tactar de xeito directo cunha or-
ganización á que a inmensa
maioría da sociedade lle pide
que se disolva. Tamén o fixo o
PNV no proceso previo a Liza-
rra, incluso Eusko Alkartasuna.
Todos aqueles que o poden fa-
cer, fano. Outra cousa é que a
ETA escoite, cousa pouco pro-
bábel. Por iso o líder de ERC foi
un inxenuo, pero, e se Mikel
Antza chega a ser receptivo? E
se consegue iso que tentou tanta
xente, desde o PP, até o PNV?
Pero iso xa non o saberemos xa-
mais, gracias a que o CNI espa-
ñol lle filtrou a información ao
xornal ABC, é dicir, que Javier
Zarzalejos lle deu a información
ao seu irmán, director de ABC,
José Antonio Zarzalejos.

No caso dos medios, é o mes-
mo exemplo. Díganme un só
xornalista que teña a oportunida-
de de entrevistar a dirixentes de
ETA, e non o faga. Mañá recibo
unha chamada co ofrecemento
dunha entrevista coa ETA, e alá
vou. Coa ETA entrevistouse Pe-
dro J. Ramírez cando era director
de Diario 16 (5 páxinas nada
menos de entrevista), a BBC,
Gara, Egin, etc. E despois todos
os medios fomos detrás recollen-
do o que dicían aquelas entrevis-
tas. Pero resulta que a ETBpode
acceder a unha comparecencia
de tres encarapuchados da ETA,
e a Fiscalía abre dilixencias por
delito de colaboración con banda
armada. Pero que estado de De-
reito é este? Acaso alguén detivo
o xornalista que entrevistou o
asasino confeso Tony King?
Acaso TVE, RNE, Telecinco, El
Paíse todos os medios españois
non abriron os seus informativos
e primeiras páxinas con aquela
comparecencia? Se hai delito, to-
dos en cadea o cometeron, uns
detrás de outros. A crueldade do
PP chega a tal punto, que desve-
la esta información tres semanas
despois de producirse, durante
un congreso de vítimas do terro-
rismo, e en período preelectoral.
En definitiva, quen buscaba con-
trapartidas políticas?♦

Quen pode falar
coa ETA?

DANI ÁLVAREZ

Carod Rovira non é o primeiro en falar coa
ETA, nin a ETB foi o primeiro medio en
emitir unha entrevista coa organización.

Bilbao
res do republicano

a marzo

dolle que non teña vontade de
acabar con ETA e acusándoo
de “estar preocupados de que
non haxa mortos”. Criticará
tamén a política do Goberno
central poñendo sobre da mesa
os 3 mortos de ETA o ano pa-
sado en Madrid fronte aos 105
das mafias internacionais, que
semellan non preocuparlle á
dereita.

Carod presentarase ás elec-
cións xerais e afróntaas como
un plebiscito: “Non nos acollo-
amos ante o PP como fan ou-
tros. Estamos onde estivemos
sempre; ao lado da paz, do diá-
logo e da libertade”.

En ERC soñan agora con
acadar 10 deputados a Cortes.
Pensan que os cinco que lle
daban antes os inquéritos, logo

desta crise se duplicarán: Nesa
hiopótese o 15 de marzo Ca-
rod voltaría con máis forza ao
Tripartito e ERC será decisiva
no Estado. Todos dan por se-
guros que esta crise beneficia
a ERC e ninguén quer cavilar
que pasaría no Tripartito se
Carod recibise un revés elec-
toral na súa “marcha sobre
Madrid”.♦

No PSOE consideran pechada
a crise en Cataluña e apoian a
continuidade do Tripartito. Ta-
mén consideran salvada a auto-
ridade de Zapatero á fonte do
partido “ao Maragall aceptar a
renuncia de Carod”. No PSOE
esquecen que esa renuncia de
Carod é unicamente temporal.

Como naquela cantiga de
Patxi Andión, “Unha, dúas, tres,
o que vostede non queira para o
meu bairro é....”, en Catalunya
deixáronlle salvar a cara a Ro-
dríguez Zapatero ante o seu
electorado ante a proximidade
das eleccións xerais. Semella
que impuxo as súas teses, pero
ábrese unha fenda máis ampla
ca nunca entre o PSC e o PSOE.
Os socialistas cataláns recordan
que eles non son o PSOE, senón
un partido “aderido”. Pero a súa
autonomía non saiu nada ben
parada e iso dóelles. Mesmo po-
den pagala nas próximas elec-
cións xerais. ERC vai incidir na
súa campaña en que son “a úni-
ca forza de esquerda en Cata-
lunya que non se axoenlla ante
Madrid”. Xa o dixo Carod na
súa rolda de prensa.

Un alto cargo da Generali-
tat explica que Maragall non
quería prescindir de Carod Ro-
vira. Esta foi a postura que
mantivo todo o luns, negándo-
se a aceptar a dimisión dun
Carod sobrepasado pola reper-
cusión mediática da súa entre-
vista con ETA.

Ao día seguinte era Mara-
gall quen lle pedía a dimisión
a Carod. Non era unha postura
que, segundo fontes próximas
ao President, el arelase. “Por
un lado estaba o Presidentde
Catalunya, polo outro o mili-
tante socialista”, explican.

Ao final foron as matemá-
ticas as que obligaron a Mara-
gall a  realizar un trasacordo.
A crises entre PSC e PSOE
podía deixalo en minoría, por-
que algúns dos parlamentarios
socialistas ameazaban con non
apoiar ao Tripartito con Carod
de Conseller en Cap.

No debate de fondo estaba
por un lado a dignidadedo Pre-
sidente de Cataluña e a autono-
mía do PSC a respeito do
PSOE. Polo outro as elección
xerais próximas. Defensores do
“ambito de decisión catalán”
analisaban, nembargantes, os
efectos electorais que a conti-
nuidade de Carod ían ter na
candidatura de Zapatero. Che-
gaban á conclusión de que unha
vitoria por maioría absoluta do

PP tamén sería altamente per-
xudicial para o Tripartito. Re-
cordaban que a posibilidade de
reformar o Estatuto pasaba por-
que Rajoi non consiga esa
maioría. Tamén lembraban a
promesa de Maragall de que se
as Cortes non aprobaban a re-
forma do Estatuto, habería unha
consulta en Catalunya. O en-
frontamento directo con Madrid
non é unha posibilidade que se
contemple na maioría do PSC.

Tamé lle recordaban a Mara-
gall que Zapatero lle conseguiu
o respaldo do PSOE para formar
o Tripartito. Agora que Zapatero
se estaba a xogar o seu futuro o
PSC non lle podía fallar.

Dase a sircunstancia, se-
gundo pudo saber A Nosa Te-
rra, que o secretario xeral do
PSC, José Montilla, un home
dos que se consideraba máis
próximos a Madrid, foi un dos
máximos defensores do Tri-
partito e de que Carod debía
continuar como conselleiro.

Desencontros PSC-PSOE

Desde o PSC critícase que
cando foi o problema da
Asemblea de Madrid non hou-
bo nen dimisións nen asunción
de responsabilides e, agora,
Zapatero, pola súa conta, tenta
impoñerlle a Maragall unha
decisión que “é unicamente
potestade do Presidente”.

A crise entre o PSC e o
PSOE, o seu socio federado,
non é a primeira. Durante os 26
anos que levan xuntos, as rela-
cións foron case sempre de obe-
diencia, pero, de cando en vez,
apareceron as necesidades de
autonomía por parte do PSC.

O estatuto do PSC, tivo vo-
ces discrepantes dentro do
PSOE, entre elas Ricardo García

Damborenea, logo nas fileiras do
PP. A Xunta Electoral Central
aclarou que o PSC é un partido
independente do PSOE. Pero o
feito é que as decisións do Comi-
té Federal do PSOe lle afectan.

Unha ambiguedade calcu-
lada para unir a dúas tenden-
cias ou tradicións.

Se ao perder as primeiras
eleccións ante Pujol se desata
unha crise no PSC, a máis im-
portante foi cando se tramita a
LOAPA, lei pactada pola UCD
e o PSOE para frenar ás auto-
nomías logo do golpe do 23-F.
Daquela o PSC, como o Partido
Socialista Basco, tiñan voz pro-
pia no Congreso. Logo de que
o PSC se opuxese á LOAPA, o
PSOE, co apoio da UCD prohi-
biron que tanto os socialistas
bascos coma cataláns tivesen
grupo parlamentario propio no
Congreso. Era febreiro de
1982. Nos 14 anos de goberno
de Felipe González cicatriza-
ron as feridas co bálsamo do
poder que cura moitas cousas.

As reticencias a respeito do
estatus do PSC voltaron mani-
festarse logo da perda do poder
polos socialistas en 1996. Un
dos máximos enemigos do PSC
é Francisco Vázquez. El e Ro-
drígez Ibarra teñen pedido no
Comité Federal (marzo do ano
2000) a desaparición do PSC
para convertilo nunha federa-
ción do PSOE, tal como é o
PSdG-PSOE.

Ao fondo están, tamén, dú-
as concepcións distintas de ollar
o Estado. Unha centralista, de-
fendida polos “baróns socialis-
tas” con Francisco Vázquez co-
mo un dos estandartes, outra fe-
deralista, da que é un defensor
Pasqual Maragall.

Co PSC na Generalitat e
Zapatero cada vez máis lonxe
da Moncloa, desde o PSC le-
vántanse voces cada vez máis
críticas co PSOE. “Ou face-
mos un proxecto para toda Es-
paña, no que podamos vivir to-
dos xuntos sen exclusión, ou
asumindo a liña do PP, non te-
mos nada que facer”. Estas pa-
labras dun alto cargo socialista
na Generalitat eran semellan-
tes ás que nos expresaba o
mesmo día un dirixente de
ERC. Só difería a última parte.

As palabras do dirixente
socialista catalán eran apoia-
das en Galiza polos militantes
socialistas Miguel Barros e
Campos Romay. O que está a
debate é, polo tanto, a liña po-
lítica do PSOE.♦

Aumentan as voces críticas no PSC

O PSOE considera salvada
a autoridade de Zapatero

Pasqual Maragall.



Nº 1.010 ●

CÉSAR LORENZO GIL
Concelleiro en Salvador do 1988
ao 2002, agora Xavier Alfaia, de
47 anos, é deputado estatal na
Asemblea da Bahia, onde lidera
o grupo parlamentario do Parti-
do Comunista do Brasil (PC-
doB), aliado no goberno de Lula.

É estraño que un emigrante
acabe como deputado no país
de acollida.

Meu pai foi de Redondela
para a Bahia no 1962 e un ano
despois chegamos a Salvador
miña nai e máis eu. Meus pais
volveron hai catorce anos, miña
irmá tamén retornou mais eu fi-
quei alá e xa me sinto un brasi-
leiro máis, en calquera caso de
orixe galega. Adapteime moi rá-
pido ao novo país.

Comecei a miña actividade
política no 1975, cando entrei
na Facultade de Arquitectura de
Salvador e xa no primeiro ano
me integrei nas loitas estudantís
contra a ditadura. Nese mesmo
ano fixemos a primeira gran
folga da década. Pouco e pouco
fun tomando responsabilidades
até chegar a ser presidente da
organización que dirixe todo o
movemento estudantil universi-
tario no Brasil. Fun o primeiro
non nacido no país que chegou
a ese posto. 

Vostede entrou no comunis-
mo nun intre ben complicado,
xusto cando a queda do Muro
de Berlín.

Mais o comunismo na Amé-
rica Latina non sufriu unha crise
tan importante como en Europa.
Nós sabiamos que a mensaxe
política da nosa ideoloxía tiña
valor a pesar do fracaso da
URSS e puxamos por recondu-
cir a nosa doutrina a posicións
máis pragmáticas. Non caemos
na negación da experiencia do
socialismo real nin das bandei-
ras do mundo que queriamos de-
señar. Tamén asumimos a crise
do modelo como da fin dese mo-
delo ensaiado naqueles países
–entre outras causas por unha
dogmatización de toda a socie-
dade– non como o fracaso dunha
liña que nos parece válida para
organizar o mundo.

No inicio da miña carreira,
tiña moita importancia encontrar
no comunismo unha mensaxe
diferente, un traballo constante a
pesar da represión e unha habe-
lencia práctica na busca da uni-
dade antifascista nos tempos da
ditadura. Non é casual que o
único partido que apoiou a can-
didatura de Lula desde a primei-
ra vez que el foi candidato, no
1989, foi o PCdoB.

Estar no goberno si é un
desafío.

O partido decatouse de que
debe avanzar coa materia prima
da historia. Arestora, é unha for-
za que abandonou moito do seu
dogmatismo orixinal e que prima
a cuestión nacional brasileira
porque nós non podemos ter xus-
tiza social e democracia profun-
da sen sermos independentes. O
Brasil precisa crear un modelo
alternativo ao poderío estadouni-
dense e arrepoñerse ás políticas

globalizadoras para os capitais
mais que consolidan as diferen-
zas enormes entre os ricos e os
pobres. Hoxe non buscamos un
proxecto nacionalista semellante
ao de Getúlio Vargas. Sabemos
que o grao de internacionali-
zación da econo-
mía é irreversíbel
en certos aspec-
tos, mais podemos
mudar a montaxe
de estruturas co-
mo a Organiza-
ción Mundial do
Comercio para
que poidan repre-
sentar a vontade
da maioría do pla-
neta.

Cales son os
principais pro-
blemas cos que se
topou o Lula?

Para países
como o Brasil, a
Arxentina ou Ve-
nezuela, a situa-
ción social é complexa e hai que
andar con tino na política. Hou-
bo quen pensou que a chegada
ao goberno da esquerda ía traer
rápidas reformas. Mais nós reci-
bimos dúas herdanzas de hai
moito tempo: o latifundismo e a
desigualdade rexional e social e
máis a débeda externa, que se
remonta ao século XIX. Á parte
hai outros problemas, como os
baixos salarios da maioría da
poboación, a posición de debili-
dade dos negros, o analfabetis-
mo, as malas condicións sanita-
rias… E isto contrasta con datos
como o de que temos a décima
ou undécima economía do mun-
do e que posuímos indicadores
de desenvolvemento propios
dos EE UU ou da UE. Nós su-
frimos ademais máis dunha dé-

cada de neoliberalismo que na-
da arranxou neses grandes pro-
blemas e que debilitou parte do
noso potencial, aínda que agora
posuímos empresas públicas po-
tentes, como a Petrobras, o que
é un seguro para nós, algo do

que non se pode
gabar a Arxenti-
na, por exemplo. 

O Lula gañou
as eleccións pre-
sidenciais pero
non temos a
maioría no con-
greso. Para go-
bernar, a esquer-
da debeu buscar
pactos con ou-
tros grupos até
formar unha
maioría suficien-
te que nos permi-
ta aprobar as re-
formas que o pa-
ís precisa. Por
exemplo, puxe-
mos en marcha

proxectos para dinamizar a eco-
nomía e estamos aforrando moi-
tos cartos para cumprir os com-
promisos internacionais e poder
contar no futuro coas contas sa-
neadas. A partir de aí será máis
doado iniciar políticas de micro-
empréstimos, axuda ao autoem-
prego ou desenvolvemento de
rexións desfavorecidas.

Son conscientes de que
gran parte da esquerda do
mundo olla para o Brasil coa
esperanza de que forme unha
alternativa críbel?

Tanto o temos en conta que
non nos podemos permitir errar
nin sermos inxenuos. Os avan-
ces que fagamos han de ser con-
sensuados, pactados con outras
forzas (agora van entrar no ga-
binete do Lula varios ministros

dun partido centrista que non
nos apoiara nas eleccións) e se-
guros. Só así serán duradoiros.
A política externa, por exemplo,
é moi avanzada, xogando no
mesmo campo ca os EE UU,
con dúas bazas por desenvolver:
a aproximación entre os países
suramericanos e a reforma da
ONU para que todas as voces do
mundo teñan nese organismo
importancia.

Relacións con Galiza

A comunidade galega na Bahia
é poderosa mais sempre se re-
lacionou coa oligarquía.

Hai galego-baianos ricos, in-
fluentes no país e ben relaciona-
dos co goberno galego e tamén
outros galegos menos favoreci-
dos. Contodo, a influencia gale-
ga no estado e no resto do país
diminúe. Por poñer un exemplo,
o Galicia de Bahia, un equipo
clásico na liga baiana de fútbol,
hoxe está pésimo.

Mais a Xunta gábase de ter
investido moito na Bahia.

Manuel Fraga investiu diñei-
ro en certas reformas que só be-
nefician unha pequena parte da
comunidade española. Cómpre
que avancemos no intercambio
político e cultural, que Galiza e
o Brasil deixen de ser uns desco-
ñecidos e xuntos poidamos fa-
vorecernos mutuamente. Só un
dato: o flamenco conseguiu ca-
llar na sociedade brasileira sen
apoio institucional. Bailaores e
cantaores enchen auditorios gra-
zas a artistas brasileiros que os
promocionan. Se conseguísemos
facer o mesmo coa cultura gale-
ga (literatura, música, arte…)
alá e coa brasileira aquí teriamos
dado un paso moi importante. E
nesa teima ando.♦
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Realismo
virtual
MONCHO LEAL

Unha porcentaxe
maioritaria da
xente infórmase

unicamente pola
televisión. Valóraa
coma a verdade
absoluta. A radio e a
prensa escrita son
minoritarias en canto á
información. Os libros
unha excepción. Se
alguén se quere facer
unha idea do mundo
tendo en conta os
medios oficiais e
privados que
padecemos pode chegar
á conclusión que con
Aznar vaise un
importante estadista,
que con Raxoi pode vir
un inevitábel substituto. 

José María Aznar
fixo a súa política
exterior apostando
polos EE UU na guerra
que o capitalismo
ianqui ten contra o
europeo. Aznar tivo o
apoio económico en
1996 de Mas Canosa, o
paradigma da extrema
dereita cubana, que
pretende entrar na
Habana arrasando
xente. Debe ese favor ao
importante grupo de
presión, que fixo posíbel
a presidencia de Bush.
Os  ministros do
Interior, Xustiza,
Exteriores e Defensa
españois son membros
de grupos relixiosos tan
parecidos a sectas
elitistas coma os
talibáns. Engádenlle á
historia das relacións
con América Latina e
Indíxena un aliñamento
co grande imperio que
os inhabilita para
calquera política de
futuro distinto.

Nos EE UU, por
outra banda, a
meirande parte da
poboación segue a
relacionar a autoría dos
atentados do 11 de
setembro co Iraq. De
nada vale que se diga
que Sadam e Ben Laden
eran inimigos. Pensa
unha boa parte da xente
que o Iraq ten armas de
destrución masiva e que
por iso invadiron o país.
A propaganda dá os
seus froitos.      

A
contrainformación, a
loita por difundir a
verdade, ou dar a
coñecer opinións
distintas, é fundamental
para ás organizacións e
persoas que queiran
outro mundo, que
pretendan mudar a
situación, que busquen
o coñecemento.♦♦

Xavier Alfaia, deputado galego, aliado de Lula

‘As mudanzas no Brasil teñen de ser lentas’

PACO VILABARROS

‘Cómpre
que Galiza e o Brasil
deixen de ser
uns descoñecidos e
xuntos poidamos
favorecernos
mutuamente”



CÉSAR LORENZO GIL
O primeiro ministro británi-
co, Tony Blair, saíu ben para-
do dos seus dous últimos de-
safíos. Na Cámara dos Co-
múns salvou a complicada vo-
tación sobre a reforma educa-
tiva e conseguiu saír exculpado
do ‘caso Kelly’, segundo o xuíz
investigador, Lord Hutton. 

Blair conseguiu un respiro na súa
atormentada situación. Estresado
pola falta de apoio de parte do seu
grupo parlamentario á suba de ta-
xas universitarias e demais medi-
das incluídas no proxecto de lei
educativa, en Gran Bretaña teñen
moito eco as informacións sobre
a inexistencia de armas de destru-
ción masiva no Irak.

Mais antes de ter que explicar
novamente a súa participación na
invasión da pasada primavera,
Blair gañou credibilidade grazas á
sentenza final sobre o ‘caso Kelly’,
que fixo pública o xuíz Hutton o
pasado 28 de xaneiro. Para Hutton,
Blair e o seu goberno non foron
responsábeis en absoluto do suici-
dio de David Kelly, prestixioso in-
vestigador sobre armas non con-
vencionais e suposto contacto coa
canle de televisión pública BBC
para unha serie de reportaxes sobre
as mentiras da guerra.

Hutton recorda que a suposta
orixe do suicidio de Kelly estivo
na reportaxe da BBC que asinou
Andrew Gilligan. “Foi a dirección
da canle a culpábel de permitirlle
a este reporteiro acusar falsamen-
te ao goberno”, indica no seu in-
forme. Segundo o xuíz, Blair non
filtrou o nome de Kelly como in-
formador secreto destas reporta-
xes e, polo tanto, non se lle pode
atribuír ningunha deshonestidade
no tratamento do científico.

David Kelly suicidouse cor-
tando as veas logo de inxerir
tranquilizantes, algo confirmado
no informe. “Había presión so-

bre o científico mais esta non é
suficiente como para pensar que
se podía tirar a vida”, di o infor-
me Hutton. “Ninguén pode pagar
por unha decisión da que só é
responsábel a vítima”, conclúe.

O informe Kay

Mais esta alegría pode converterse
no derradeiro balón de osíxeno pa-
ra Blair. Moitos dos seus compa-
ñeiros no Partido Laborista non lle
perdoan que tomase a vía neolibe-
ral para solucionar o problema da
masificación universitaria. Como
medida principal, Blair opta por
subir as taxas universitarias até os
4.340 euros anuais. “Así haberá

máis prazas libres e as universida-
des xestionarán máis diñeiro”.

A cambio, Blair propón
maiores bolsas de estudo e un
programa de empréstimos, mais
os deputados rebeldes son cons-
cientes de que este camiño res-
ponde ao modelo económico que
considera ilexítimo que a educa-
ción e a sanidade sexan dereitos
universais de toda a cidadanía.

O rancor acumulado na Cá-
mara dos Comúns ben poderá de-
sabafarse na xestión do informe
Kay, que considera case imposí-
bel que haxa armas de destrución
masiva no Irak. Os críticos ao
primeiro ministro pretenden esi-
xirlle explicacións con urxencia

sobre este tema e en Gran Breta-
ña moitos analistas prognostican
un pronto fin á carreira política
do creador da ‘Terceira vía’.

Segundo David Kay, ex xefe
dos inspectores de armas dos EE
UU, Sadam Husein fíxolle crer ao
mundo que estaba a preparar ar-
mas non convencionais mentres
os seus científicos desviaban eses
recursos para uso particular. No
seu informe, publicado xusto can-
do o Partido Demócrata busca
mensaxes válidas para lle facer
dano ao presidente George Bush,
incide no ambiente de corrupción
xeneralizada no país asiático du-
rante o réxime do Baaz. “Husein
patrocinaba alegremente proxec-

tos para crear novos arsenais quí-
micos e nucleares mais todos os
programas acababan en papel
molllado. Os científicos a soldo
gardaban eses investimentos e in-
gresábanos en contas no exterior”.

Este argumento xa foi consi-
derado frívolo por expertos en
investigación armamentística e
parece responder á necesidade
por parte do goberno estadouni-
dense de dar unha explicación
sobre o argumento base do casus
belli contra o Irak. Unha vez que
xa é imposíbel ocultar que se
mentiu, Bush e Blair, acosados
pola prensa e a oposición, procu-
ran a maneira de demostraren
que foron enganados.♦
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Falta case un ano para as eleccións presi-
denciais nos EE UU, pero a carreira xa
comezou. O Partido Republicano non ten
problema, o seu candidato está decidido:
George W. Bush vai aspirar á reelección.
No bando demócrata, medra a competen-
cia pola nominación entre unha longa lis-
taxe de candidatos: Joe Lieberman, sena-
dor por Connecticut e compañeiro de via-
xe de Al Gore nos comicios de 2000; Dik
Gephardt, ex líder da minoría demócrata
na Cámara de representantes; John Kerry,
senador por Massachussets; John Ed-
wards, senador por Carolina do Norte;
Dean Howard, ex gobernador de Ver-
mont; e Wesley Clark, xeneral retirado e
xefe, en tempos das últimas guerras bal-
cánicas, do comando europeo dos EE UU. 

Simplificando e estirando moito, De-
an e Kerry formarían parte da intelectua-
lidade liberal e de centro esquerda; Gep-
hardt é un vello demócrata de sensibili-
dade de esquerda con proximidades no
mundo sindical; Lieberman e Edwards
son moderados á americana, co lixeiro
matiz de que o primeiro se pronuncia
claramente a favor da guerra contra o
Iraq e subscribe a política fiscal de Bush.
Sería o mesmo se gañase Gore? É o plu-
ralismo unitarioda política norteameri-
cana que tanto xustifica as dúbidas res-

pecto aos demócratas!
Antes da electoral e antes mesmo da

vitoria previa nas eleccións primarias
dentro do propio partido, a primeira vito-
ria que deben acadar
os candidatos é a da
recadación de fondos
para afrontar unha
campaña na que o di-
ñeiro é un factor deci-
sivo. En boa medida,
a sorpresa rexistrada
en Iowa co inespera-
do triunfo de Kerry se
debe a que a avultada
cifra de millóns de
dólares recadada por
Howard Dean, pre-
sentado por uns coma
unha reencarnación do xenio político
clintoniano e por outros como un marxi-
nal dos círculos políticos de Washington,
debía levar consigo un conseguinte reco-
ñecemento por parte dos votantes. Pese a

todo, a Dean debéselle recoñecer o seu
distanciamento de Bush tanto na política
exterior como fiscal, e mesmo a súa sin-
gularidade ao asinar unha lei civil no seu

estado de Vermont
pola que os homose-
xuais gozan de derei-
tos de unión seme-
llantes ao matrimo-
nio.  

Despois de Iowa,
toca New Hampshire.
Quen gañe nas prima-
rias destes dous “cau-
cus”, acostuma a be-
neficiarse do chama-
do efecto de bóla de
neve, encadeando,
unha tras outra, as

primarias seguintes. De aquí a marzo, a
carreira demócrata debería quedar defini-
da, esencialmente entre Dean e Kerry,
ambos da rexión do leste e a priori con
maiores posibilidades que todos os de-

mais. E falta aínda un ingrediente inevitá-
bel, os consabidos trapos suxos que
emerxen para influír no resultado final e
que mesmo poden permitir a Bush, che-
gado o caso, elixir o candidato rival. O
seu director de campaña, Karl Rove, há-
bil xestor de recursos, estratexias e tácti-
cas electorais, saberá entoar a melodía
necesaria. 

O paradoxo das eleccións que veñen
nos EE UU consiste en que unha maioría
social, segundo as enquisas de opinión
dos grandes medios, unicamente aproba
a política antiterrorista de Bush, pero non
a xestión económica, o control do déficit
fiscal, a seguridade social, os impostos,
etc., e non obstante, esa mesma maioría
reproba calquera renovación substancial
de ideas que se afaste dunha versión
esencialmente dereitista. Por iso as posi-
bilidades de vitoria dos demócratas son
bastante remotas. As ondas do medo pro-
vocado polo 11-S e nutrido até o paro-
xismo pola extrema dereita republicana,
aínda permiten dar prioridade electoral á
cuestión da seguridade fronte á do be-
nestar. Malvivir, pero seguros.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

Un rival para Bush
XULIO RÍOS

Aquí fóra

De aquí a marzo,
a carreira demócrata

debería quedar definida,
esencialmente

entre Howard Dean e
John Kerry”

O premier británico salva unha difícil votación e sae exculpado do ‘caso Kelly’

Blair gasta todos os seus balóns de osíxeno



CÉSAR LORENZO GIL
Vinte goles en sete partidos foi
castigo de máis para un Celta
sen resposta. Miguel Ángel Loti-
na non conseguiu facer reaccio-
nar un plantel apático e desequi-
librado. O castigo aos seus peca-
dos é o dourado paro até o verán.

Non deixou a faciana tristeira nin
cando colocou o Celta na soñada
Liga dos Campións, non deixou
de ser educado nin cando tivo
que se enfrontar aos xornalistas
vigueses para explicar os porqués
de dúas históricas goleadas en
Balaídos (ante o Deportivo e a
Real Sociedad). Esa inmutabili-
dade axudoulle a integrarse no
vestiario, permitiulle gañar a
confianza da directiva e o apoio
incondicional da gran parte do
cadro. Mais nunca enlazou coa
afección por ser sincero, por con-
ter a euforia, por buscar erros in-
cluso nos días de gloria, por non
deixarse gañar nunca polo peor
defecto do celtismo: a petulancia.

A misión de Lotina en Vigo
non era doada. A época de Víctor
Fernández (impecábel vendedor
de ilusións) deixou na cidade un-
ha esteira perigosa. Moita xente
pensou que o Celta era o mellor
equipo de Europa, que o seu xogo
era vangarda de estilo ofensivo e
que cun club de 20.000 socios se
podía acceder a calquera meta.

E o biscaíño foi máis lonxe
con menos retórica. Con certeza,
o cuarto posto da pasada campa-
ña foi resultado de moitas coinci-
dencias favorábeis e unha con-
tundencia resultadista que deu le-
dicias no marcador mais moitos

bocexos nas bancadas de Balaí-
dos. “Unha parte da xente que
vén ao fútbol non me atura por-
que non teño a imaxe axeitada.
Non teño discurso para a cámara,
só para o céspede”, dixo Lotina
nunha das súas intervencións
máis contundentes, hai un mes.

Tiña razón. Tan pronto o aban-
donou a fortuna dos puntos, chega-
ron os asubíos. Ese sentimento de
novo rico acabou por mudar a per-
cepción da realidade para o celtis-

mo. “Como é posíbel que esteamos
sufrindo, se estamos na elite de Eu-
ropa e os nosos son os mellores xo-
gadores?” Coma un xogador de ca-
sino ao que a banca comeza a des-
plumar logo de ilusionalo con ga-
nancias irreais, o Celta caía na pu-
charca das súas propias vergoñas.
Un equipo sen apenas reforzos, un-
has contas desequilibradas, un ves-
tiario rabudo e, efectivamente, un-
ha crise no ámbito técnico.

O primeiro grande erro de

Lotina foi crer de máis nas súas
posibilidades. Quizais contaxia-
do, interiormente, pola grandeza
da Liga dos Campións, o ades-
trador confiouse á súa propia
sorte, nun método estratéxico e
táctico que algunhas veces supe-
raba o sentido común. A súa tei-
ma en xogar con cinco defensas
cando era sabido que o plantel se
axeitaba o 4-2-3-1 que impón o
pensamento único do fútbol es-
pañol ou esa máxima absurda de

que son os xogadores os que
marcan os sistemas, creou mons-
tros de sete cabezas como o novo
papel de Sylvinho como central.

Mais o técnico tivo outros pe-
cados que confesar no futuro. As
lesións certamente marcaron a
evolución do equipo mais non te-
ñen culpa da marca de goles en
contra. Soamente o ritmo espec-
tacular de tantos marcados (é o
terceiro equipo da liga que máis
marca), case propio do Dream Te-
amde Johan Cruyff, impediu que
as cifras do cómputo de goles se-
xa escandalosa. Nos últimos catro
encontros da era Lotina, o Celta
encaixou 16 goles e o que é peor,
en todos os partidos dos últimos
meses, a fraxilidade defensiva do
equipo era total. Cada vez que o
rival atacaba, só non culminaba
as súas chegadas á área con gol se
fallaban os dianteiros.

Só dúas vitorias na casa (unha
ante o Valladolid, en liga, e ante o
Ajax, na Liga dos Campións) é
unha bagaxe ben escasa para sal-
var a cabeza. Un equipo da pri-
meira división non pode precisar
de cinco meses para arranxar o
seu sistema defensivo, con cinco
centrais supostamente de primeiro
nivel (Contreras, Méndez, Beriz-
zo, Cáceres e Sergio) e de nada
valen escusas de mal pagador co-
mo o cansazo ou a falta de con-
centración. Para moitos, o meiran-
de pecado de Lotina foi a súa fal-
ta de contundencia no trato cos
xogadores. “Un vestiario excelen-
te, unido e profesional”, nas súas
propias palabras, mais incapaz de
reaccionar, de se sacrificar para
superar a inxenuidade.♦
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A fraxilidade defensiva do Celta provoca a marcha do ‘técnico da Champións’

Os pecados de Lotina

Que fichen
a Naia!
Case ninguén lembra a Xosé
Antón Naia, un adestrador da
vella escola, de chándal e chi-
fre, de manual militar e máxi-
mas de aceiro. Obviamente, o
técnico coruñés, que chegou a
dirixir o Ourense na segunda
división, debe andar retirado e
non soa, por fortuna, para o
banco celeste. Mais as súas ca-
racterísticas ben valen para a
próxima escolla do presidente,
Horacio Gómez. O que quería
a directiva era un sarxento que
vixíe as saídas nocturnas dos
xogadores e teña man dura co
vestiario. Radomir Antic cum-
pre ese obxectivo, ben ampa-
rado pola “División Brunete”
de José Ramón de la Morena e
toda a Cadena Ser. Mais o ser-
bio, se é espabilado como pa-
rece, vista a súa traxectoria,
deixará esa retórica máis pro-
pia da xustificación de Alfon-
so XIII para colocar a Miguel
Primo de Rivera como dita-
dor, e buscará o cerne do pro-
blema: rachar a tendencia de
pánico cada vez que se bota un
córner contra o Celta, facer
render, por fin, ese inesgotábel
caudal de goles de Milosevic,
Jesuli e compaña.♦

Miguel Ángel Lotina.                                                                                                                                     PACO VILABARROS



De Man en man
A libreta de Man vólvese abrir un ano
despois da súa morte para acoller debu-
xos, escritos ou poemas como facía o ale-
mán de Camelle no seu museu ao pé do
mar. A proposta parte do Colectivo Aber-
to Man por Man que puxo a andar doce
libretas por distintas localidades galegas
e tamén Madrid, Lisboa, Barcelona e o
País Vasco. Demadan a realización do
Museo de Man e que o proxecto non sexa
un mausoleo. Con motivo do aniversario
da súa morte, Nunca Máis e Burla Negra
rendéranlle unha homenaxe en
Camelle.♦

Helmut Newton
morre nun Cadillac 
Nun Cadillac e en Sunset Boulevard. Así
morreu o fotógrafo Helmut Newton aos 83
anos, despois de se ter convertido nunha
das grandes estrelas, igual que aquelas que
retrataba coa súa cámara. Fotógrafo da
moda e o glamour, Newton será lembrado
tamén polas escenografías provocadoras
das súas composicións, do que nalgunha
ocasión se chamou “porno chic”. Contro-
vertido e polémico, Newton foi fotógrafo
de ricos, como el mesmo era, renovou a fo-
tografía de moda desde Elle ou Vogue hai
xa  cincuenta anos cos grandes modistos
franceses. Fotografou a Catherine Deneu-
ve, Andy Warhol ou Elizabeth Taylor e ta-

mén a García Márquez ou Fidel Castro.♦

Máis un premio
para Peón
Ajrú o segundo álbum de Mercedes Peón
fíxose coa terceira edición dos Premios
Opinión que cada ano recoñecen aos me-
llores discos de folk galego. Con anterio-
ridade Berrogüetto e Miladoiro consegui-
ran facerse co certame convocado polo
xornal coruñés. Como finalistas desta edi-
ción quedaron Almas de Fiterra de Carlos
Núñez e Moe a moa dos Cempés. O ga-
lardón súmase á especial sorte e recibi-
mento que está a ter o recente traballo de
Mercedes Peón, cunha singular recoñece-

ltimas entradas xa para a ul-
tranoite Kapital, na Sala
Nasa. Variedades para a fin
da costa de xaneiro, mes

que remata en costa pero cunha espe-
cial exuberancia artística. Ao feixe de
exposicións que están xa abertas sú-
manse algunhas outras. Unha delas, a
que Aurichu Pereira inaugura na gale-
ría Sargadelos de Compostela o día

29 cun concerto de Francisco X. Co-
mesaña. Outra a que pouco despois
abre o pintor Xulio García Ribas en
Citania. Será o 29 tamén o día que
remate Bicos con lingua, a obra que
se representa na Sala Iago de Com-
postela e que ten como motivo a situa-
ción lingüística. A literatura sube a es-
cena con Suso de Toro, Cándido Pazó,
Xabier Lama ou Avelino González.♦
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Semana Santa, 1959, de Ricárd Terré, exposta no Feito Fotográfico do Marco en Vigo.

OLLADAS



A.N.T.
O ano arrinca con prosperi-
dade en canto a exposicións
se refire. A Fundación Ba-
rrié abre na súa sede da Co-
ruña a mostra dedicada ao
arquitecto e deseñador Míes
van der Rohe mentres en Vi-
go o MARCO pon á vista do
público unha colección que
dá conta da historia contem-
poránea da fotografía. Leo-
poldo Nóvoa en Vigo, Vik
Muniz e Xesús Vázquez en
Compostela, a arte do nu en
Pontevedra ou os mosaicos de
Túnez en Ourense son outras
ofertas deste comezo de ano. 

Dezaoito pezas orixinais reuní-
ronse para a exposición do ar-
quitecto Mies van der Rohe
que a Fundación Barrié ten
aberta ata o 2 de maio na Coru-
ña. Xunto eles, diversos mate-
riais que dan conta da innova-
dora traxectoria deste arquitec-
to que creou escola e que mar-
cou unha liña que segue vixen-
te no deseño actual. A simplici-
dade é a palabra acaída para
definir a obra de Van der Rohe,
un dos nomes que, xunto con
Le Corbusier ou Gropius son
xa fitos para a arquitectura e o
deseño contemporáneos. 

A tese que se desenvolve
na exposición da Coruña re-
fírese á relación entre a arqui-
tectura e o deseño do mobilia-
rio nos proxectos do arquitecto
alemán e para iso bótase man
de tres das súas obras europeas
máis significativas, as viven-
das experimentais en Weissen-
hof de Stuttgar (1927), o pavi-
llón alemán para a Exposición
Universal de Barcelona (1929)
e a Vila Tugendhat de Brno
(1930), exemplos que se visi-
tan con distintos materiais,
desde imaxes, planos ou ma-
quetas ata as propias pezas ori-
xinais deseñadas polo autor. Se
na arquitectura o estilo de van
der Rohe pegou ate o punto de
facerse facilmente identificá-
bel a súa impronta en deseños
limpos, superficies lisas, sim-
plicidade de formas e unha
particular escolla de materiais
que privilexiaba o vidro e o
aceiro, tamén queda o seu le-
gado na evolución que experi-
mentou o deseño de móbeis, a
pesar de que só se dedicou a
este quefacer no tempo que vai
de 1927 a 1932.

Pegada de modernidade

A cadeira de tubo de aceiro ten
en Míes van der Rohe o seu
creador, coa liña que logo co-
paría o mercado internacional e
que sería marca de modernida-
de. Na exposición da Barrié
pódese poñer á par o deseño
dos seus edificios en Stuttgart,
Barcelona e Brno cos mobles

creados para a súa ocupación.
En Stuttgart atopámonos cun
edificio de catro plantas desti-
nado a vivendas de aluguer nas
que o inquilino podía escoller
entre unha distribución común
ou por un espacio único sen di-
visións. Para o pavillón alemán
da exposición de 1929, van der
Rohe deseña todos os elemen-
tos decorativos, mesmo a coñe-
cida cadeira Barcelona, tapiza-
dos en coiro branco, e marca
un punto de inflexión en canto
á creación de espacios arqui-
tectónicos. Na Vila Tugendhat
de Brno, o arquitecto consegue
elaborar o que será un dos mo-
delos de vivenda privada máis
destacados e referenciados do
pasado século e de toda a
modernidade, coa singularida-
de que marcaba o seu esquele-
to de aceiro. 

Revisión da fotografía
contemporánea

Se a exposición da Coruña xi-
ra arredor dun creador, en Vi-
go máis de cen autores son os
que compoñen a mostra O fei-
to fotográfico. Colección foto-
gráfica do Concello de Vigo
1984-2000 que ven de inaugu-
rar o Museo de Arte Contem-
poránea da cidade. Ao coidado
de Xosé Luís Suárez Canal e
Manuel Sendón, a mostra re-
colle máis de trescentas foto-
grafías de máis de cen autores
procedentes da colección ad-
quirida polo Concello de Vigo
durante ese período no que se
realizou un abondoso traballo
expositivo e de promoción da
fotografía contemporánea na
cidade. Xunto ao traballo dos
autores, a exposición recolle o

cartelismo das exposicións
ademais doutros materiais re-
feridos a un programa que tiña
como obxectivos a recupera-
ción da fotografía histórica ga-
lega, a dinamización da foto-
grafía contemporánea e a in-
serción no debate contemporá-
neo universal, ao dicir dos co-
misarios da mostra, e que tivo
o seu fito no desenvolvemento
das Fotobienais. 

Máis de cen son os autores
que se recollen en O feito foto-
gráfico e, entre eles, destacan
nomes internacionais como os
de William Kleim, William
Eggleton ou Álvarez Bravo ou
galegos dos que se recolle un-
ha ampla mostra que vai desde
a obra de  Manuel Ferrol, Ca-
amaño, ou Virxilio Vieitez, ata
nomes como os de Vitor Vau-
qeiro, Xosé Luís Abalo, Xulio
Correa, Xurxo Lobato, Salva-
dor Cidras, Andrea Costas ou
Vilariño. A mostra é a segunda
parte dun proxecto expositivo
que comezou o pasado ano no
mesmo centro coa apertura de
Vigovisións. 

Pintura de galegos

Tamén ofrece este mes a posi-
bilidade de visitar a obra de
dous dos máis destacados pin-
tores contemporáneos galegos
de dúas xeracións distintas.
En Vigo, Leopoldo Nóvoa ex-
pón a súa producción da últi-
ma década na exposición que
inaugurou no Centro Social
Caixanova e que despois reca-
lará en Pontevedra e Ourense
e na que se pode apreciar o
maxisterio creador do pintor
de Pontevedra de oitenta e
cinco anos que vive habitual-
mente en París pero que pasa
longas tempadas na súa casa
de Armenteira. Da xeración

de Atlántica é en cambio Xe-
sús Vázquez que mostra ta-
mén a producción dos últimos
sete anos na galería Trinta de
Compostela. O pintor de Ou-
rense residente desde hai anos
en Santander volve a Galiza
despois de expoñer o pasado
ano na súa cidade natal coa
súa obra abstracta e de grande
colorismo expresivo. 

O abano expositivo é am-
bicioso neste comezo de ano
e xunto estas mostras abertas
recentemente, continúa a es-
pertar grande curiosidade a
proposta do brasileiro Vik
Muniz no Centro Galego de
Arte Contemporánea, a súa
obra confeccionada a través
do material icónico contem-
poráneo peneirado pola súa
particular linguaxe creativa.
Canda el os debuxos de Mar-
cel Van Eeden remítenos a
unha estética singular que el
recolle a través de material
gráfico do tempo que reme-
mora nas súas creacións. Os
máis avanzados poden parti-
cipar ata o 29 de febreiro no
proxecto Museum of Pure
form do centro de Santiago e
experimentar sensacións inte-
ractuando con esculturas por
medio de tecnoloxía 3D ou ir
na Coruña ao Centro de Caixa
Galicia para participar de
Imaxinarte e achegarse ao
mundo das videocreacións
con obra de Eulalia Valldose-
ra Cristina Mateus ou Anto-
nio Lozano. Para atoparse coa
historia e a tradición o desti-
no será Imaxes de Pedra. Tu-
nez en Mosaicos do Centro
Cultural da Deputación de
Ourense ou África, tradición
sagrada da Igrexa da Univer-
sidade de Santiago ou, por
que non, a visión do nu na ar-
te en Pontevedra.♦
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De Van der Rohe na Coruña
a Virxilio Viéitez en Vigo
Nóvoa, Xesús Vázquez e Vik Muniz nas exposicións da tempada

Unha das fotografías de Virxilio Viéitez.

O arquitecto Mies van der Rohe, á dereita, é motivo dunha mostra na Coruña. Sobre estas liñas un dos edificios por el deseñados.
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CARME VIDAL
Con En concreto Luísa Villalta
enfrontouse a un particular re-
to poético. Converteu á Coruña
en materia literaria e construíu
un libro que quere ser espello
da cidade. Aescritora quixo po-
ñer esta escrita a proba e esco-
lleu para iso o premio Espiral
Maior de poesía que, como
ela di, tamén a escolleu a ela. 

Someteuse Luísa Villalta ao dita-
me de tres poetas polos que mos-
tra un especial respecto literario,
Xosé María Álvarez Cáccamo,
Xabier R. Baixeras e Miguel An-
xo Fernán Vello, membros do xu-
rado do premio Espiral Maior
que escolleron o seu libro nesta
última edición. Será o cuarto títu-
lo poético de Villalta despois de
Música reservada, Ruído e Rota
ao interior do ollo pero todo pa-
rece indicar que En concreto
marca un fito especial na traxec-
toria literaria desta autora que le-
va oito anos sen publicar poesía
pero que si nos ofreceu neste
tempo narrativa, ensaio, teatro e
tamén artigos xornalísticos.

Fronte á aparencia prosaica
do título, Luísa Villalta defende o
seu carácter poético, valor que lle
ven dado especialmente por un
amplo abano de significados que
se poden recoller no libro. En
concreto refírese “ao particular e,
neste caso, a unha cidade defini-
da. Aínda que goce tamén dunha
dimensión universal hai referen-
cias concretas á cidade e a súa in-
trahistoria”. Fai mención tamén a
expresión do título á “concreción
a nivel temático, a que se ocupa
de determinadas cousas” e tamén

mesmo evoca o anglicis-
mo que nomea o formi-
gón, o material co que se
constrúe a cidade. 

A Coruña identifícase
no libro de Luísa Villalta,
en especial se quen o le ten
unha vivencia directa coa
cidade. A escritora articu-
lou este proxecto literario
cunha estructura de cinco
partes definidas. A idea de
conxunto prima nos poe-
mas que compoñen En
concreto, un libro que na-
ceu con vontade de pro-
xecto unitario e non como
acumulación de composi-
cións individuais. En
“Blasón”, a primeira das partes,
faise referencia aos aspectos mí-
ticos da cidade, intercalando po-
emas que recollen os signos he-
ráldicos. A seguir, quen lea o li-
bro atoparase con “Edificios”
nos que a autora fala das cons-
truccións pero tamén dos espa-
cios baleiros e da ruína, e a pala-
bra poética fala deles tanto a ni-
vel concreto como simbólico, as-
pecto este moi presente na escri-
ta de Villalta. A dinámica da ci-
dade recóllese en “Estampas”,
conxunto poético no que a vida
colectiva e persoal aparece máis
presente, malia impregnar dunha
maneira ou outra todo o libro. En
concreto péchase con dúas par-
tes que son á súa vez dous poe-
mas. O primeiro deles é “No-
mes” onde as palabras que se-
mentan a cidade recuperan o sig-
nificado e a memoria que perde-
ron nunha reflexión sobre as ori-
xes das denominacións. Como
conclusión, a escritora pon de ra-

mo “Poema da cidade alta” no
que ela mesma se proxecta no
espacio e bota man tamén da sig-
nificación “concreta” do seu pro-
pio nome. “Dáse unha ida e vol-
ta da cidade a min e de min á ci-
dade que é tamén a filosofía do
libro, forma parte da identidade
persoal que compón e se proxec-
ta na colectiva. Fala da continui-
dade entre o eu e o nós” di a au-
tora. Defende tamén que, malia
ser o libro un reflexo particular
da Coruña, calquera persoa pode
identificar o seu espacio vital en
constantes facilmente recoñecí-
beis en calquera cidade, a pesar
das particularidades que recolle.
“A cidade, á vez, está suxeita a
cambios históricos e quixen dar
a entender un momento determi-
nado, como a imaxe de algo que
se garda nun momento dado.É
un libro moi circunstancial nese
sentido pero espero que non efé-
mero. Diría que se trata do espe-
llo da cidade neste momento” 

No canto da novela

O xurado definiu o poe-
mario como “expresio-
nista” e Villalta dálle
voltas á aplicación do
concepto no seu libro.
“Identifícome co expre-
sionismo como modali-
dade artística e, por ou-
tra parte, o libro non
oculta sentimentos” si-
nala para quen, ademais,
a “cidade é un grande
edificio de sentimentos
complementarios”. 

A historia da litera-
tura adxudicoulle á no-
vela a distinción de xé-

nero da cidade. “Como mani-
festación sociolóxica da bur-
guesía ten realmente á novela
como xénero pero na literatura
galega a poesía ten unha fun-
ción especial, quizais pola au-
sencia de normalización. Teño
vontade de que o libro cumpra
ese cometido” afirma Luísa Vi-
llalta que xa levou con anterio-
ridade o tema á novela Teoría
dos xogos. 

“Unha emoción continuada,
un estado de conciencia conti-
nuo, non provocado. Como
Baudelaire diría, unha especie
de borracheira. Para min, unha-
maneira de enfrontar a vida e un
tipo de percepción que se tras-
pasa a palabras”. Así define á
poesía Luísa Villalta que atopa
nela a capacidade de “mostrar
aspectos recónditos da propia
existencia”. En concreto chega-
rá en agosto ás librarias publica-
do por Espiral Maior, a editoria
promotora do premio.♦

Luísa Villalta gaña o Espiral Maior
cunha recreación poética da Coruña

Diarios
RAMIRO FONTE

Descoñezo qué opinión
sustentan os teóricos
da literatura e os

consumidores de narrativa á
moda sobre os libros de
diarios. Mesmamente ignoro
se estes merecen ser incluídos
nun xénero específico. Se un
autor escribe o seu diario coa
intención de dalo á imprenta,
podería ser xulgado como un-
ha variante da literatura
memorialística. De non darse
o caso, pertencería a un tipo
de escritura privada, que non
ten por qué estar peor
executada cá outra. Cos
diarios sucede algo semellante
ao que sucede con certos
obxectos cotiáns na
autoproclamada arte
contemporánea. Se unha porta
vella é colocada na parede
dun museo, deixa de ser unha
porta vella para converterse,
cando menos, nunha
instalación. Un diario nun
libro é literatura. Ironías á
marxe, estas últimas xornadas
sentinme confortado polo fei-
to de ler os Diarios de Samuel
Pepys, unha obra da que tiña
un coñecemento indirecto e
parcial. Poucos libros tan topi-
camente ingleses e londinien-
ses coma este. Ben sexa dito,
trátase dunha Inglaterra e dun
Londres do século XVII pero
quen está canso de pasear por
Londres está canso de vivir,
poderiamos corrixir así ao
doutor Johnson. Con Pepys,
máis que pasear polas rúas co-
ñecidas, o que facemos é
navegar en bote polo Támesis,
dunha ribeira a outra como se
o fixésemos por unha ría gale-
ga. E deste xeito imos do
corazón de Pepys (as súas dis-
cretas relacións coas súas
amantes) a aos asuntos de
Pepys (o eficiente funcionario
da Armada). De paso,
asistimos á guerra contra os
holandeses, a un andazo de
peste que se adona da cidade
durante ano e pico e ao Gran-
de Lume de 1666. Non é este
o primeiro libro que recolle
unha catástrofe nin
seguramente serán os últimos
libros da apocalipse os que,
nos nosos tempos, recollen a
destrución de Manhattan. A
vida cotiá, tamén nas testemu-
ñas escritas de Pepys, acaba
sempre impoñéndose. 

Como todo diario destina-
do a permanecer na memoria
dos lectores, este tamén
rompe un segredo, o segredo
do seu propio ocultamento. A
mediados do XIX, a escritura
en código que Pepys
empregara para facernos un
mapa dos seus días, foi desci-
frada, e o libro chegou ó
público. Contrapuntos: Jünger
escribe os seus diarios (Radia-
cións) sabendo que se dirixe a
un lector, creando ademais
grande estilo. A quen se dirixe
Victor Klemperer cos seus?
Hai libros que sobreviven ou
existen de puro milagre.
Pepys chíscalle o ollo á poste-
ridade desde a súa escritura
secreta, semisecreta. Un ante-
cedente da prensa amarela.
Pero moi ben escrita.♦

Luísa Villalta.



Título: A transfusión.
Autor: Básico Rodríguez.
Edita: Veniais Edicións.

Entre Pérez Lugín e Anxo R. Ba-
llesteros ou Ferrín hai un amplo
abano de posibilidades expresivas
á hora de novelar a vida en Com-
postela, mais non coñecemos nin-
gunha tan fría,
tan distante, tan
superficial, e á
vez tan auto-
compracente
como a que se
pode ler en
Transfusión,
obra de Básico
(pseudónimo de
Basilio) Rodrí-
guez, Bernabé
na novela. Un-
ha novela que
quere ser cróni-
ca compostelá
entre 1974 e
1980, e que,
visto que esta é
a primeira parte
(“Impunidade I”, reza no subtítu-
lo), promete continuación, non sa-
bemos se para complementar es-
tes anos ou para continualos, cou-
sa ben posíbel, visto que o título se
refire á transición e remata a no-
vela lembrando que “aínda non
ocorreu a Transfusión en Galicia,
sempre anémica”, afirmación sor-
prendente porque, ao longo da no-
vela, en non poucas ocasións se
fala da transfusión (sanguínea, vi-
tal) que se establece entre a dita-
dura e os mandamáis da democra-
cia herdada por orde do ditador.
En tal caso, de haber segunda par-
te, queira Deus que conte cunha
lingua moitísimo máis coidada
que a de Transfusión, pois non hai
categoría gramatical que non se
vexa afectada, alén de concordan-
cias, erros na puntuación, letras
trocadas e outras que faltan.., cla-

ro que da lingua galega opínase
que é un idioma “cutre e manda-
rín”(109) e que os partidos políti-
cos se esforcen por empregala non
deixa de ser, “por suposto”, algo
absurdo (109-110).

E, se a maxia de Compostela
está ausente de Transfusión,
máis estrañas e chocantes son
aínda outras ausencias. Preten-
dendo ser memoria estudiantil
da xeración universitaria que
máis de preto viviu a política,  é
cando menos raro que en toda a
novela non se faga referencia á
problemática social. Xove, As
Encrobas, Baldaio, Hio, a Cota
Empresarial, son só algúns
exemplos dunha década espe-
cialmente conflitiva na historia
recente de Galiza, mais non nes-
ta novela. Non é a única ausencia
inxustificábel. Hai máis. Tamén
é estrañísimo que se debuxe un
movemento estudiantil orfo de
cultura, deixando de lado A Ba-
cenilla Cósmica, non hai nin mí-

nima lembranza de asociacións
culturais nin da súa actividade.
Con todo, isto compréndese me-
llor á luz da case total ausencia
da literatura (da cultura) galega.
En toda a novela só se lembra ao
Xosé Lois (por O Carrabouxo),
ademais de algunha alusión a
Celso Emilio (“8 lustros de pe-
dra”, 144), e o célebre “chove en
Santiago, meu doce amor”. Por-
que, do resto a cultura galega es-
tá totalmente ausente, coma se
non existise apesar de que aque-
la Compostela de luces e som-
bras viu unha mocidade seria-
mente comprometida co desen-
volvemento cultural.

As diatribas, as polémicas e
reflexións políticas nas que as
personaxes (e o narrador) se
ocupan ben poden calificarse de
estériles, desde o momento no
que se illan do acontecer social.
Unha curiosa Compostela dos
setenta é a que aparece aquí. Só
anotar que reflicte a chegada dos

distintos tipos de droga ao am-
biente universitario. Moi pouco.

Así as cousas, a novela con-
siste nunha constante sucesión
de retratos de personaxes vario-
pintas de distintas procedencias
e extracción social, algunha das
cales (Telo) fai gala do típico
desprezo do propio e sublima-
ción do alleo. Con moi pouca
acción. A novela é un incesante
relembrar. Desde a distancia que
os anos dan, e os xogos de pala-
bras e a ironía permiten, nunha
língua entre culta e desenfadada,
xogos de palabras (algúns enxe-
ñosos) dos que se usa e abusa.
Personaxes curiosas que viven
algúns feitos anecdóticos con
máis ou menos graza, nunha
Compostela case idílica a xulgar
pola ausencia de verdadeiro
conflito (por exemplo, o peche
de facultades só significa vaca-
cións anticipadas). Máis nada.♦

XOSÉ M. EYRÉ

Nº 1.114

Do 29 de xaneiro ao 4 de febreiro de 2004

Ano XXVII

Humanitarismo
con trampa
Las “buenas intenciones”.
Intervención humanitaria en
África é un ensaio de Itziar
Ruiz-Giménez Arrieta ao redor
da relación entre Occidente e
África na
última década.
A autora critica
a visión nesgada
da situación afri-
cana, que serve
como escusa pa-
ra a intervención
“humanitaria”.
Este sistema de
relacións, agocha,
segundo a
profesora de Relacións Interna-
cionais, o mantemento das atro-
ces condicións de vida no conti-
nente. Edita Icaria.♦

Participar
no poder
Talasa publica Poder político y
participación popular, un
ensaio de Eugenio del Río
sobre a historia da
participación
directa da
cidadanía no
goberno desde
as primeiras
análises socia-
listas do século
XIX. O autor
explica como se
impuxeron
alternativas de
participación co-
mo o sufraxio universal e que
liñas críticas xurdiron unha vez
desenvolvido o modelo de esta-
do democrático.♦

Dogma e filosofía
Estudios filosófico-teológicos,
de Manuel Ferro Couselo, é
unha obra de ensaio e
reflexión so-
bre a relación
de ambas as
materias e a
evolución do
pensamento
relixioso en
diferentes
autores
(Suárez, Kant
e Amor Ruibal,
entre outros). Edita o Instituto
Teolóxico Compostelán.♦

Ao redor
do Prestige
A Fundación Santiago Rey
Fernández-Latorre publica
dous volumes que tratan de
entender o que significou o
Prestigena
historia
recente de
Galiza. A base
de ensaios,
nun caso, e de
conversas e
análise xorna-
lística no
outro, La hue-
lla del fuel e
Rumbo
variabledan conta da
peor catástrofe ecoló-
xica de Europa.♦

As diatribas,
as
polémicas e
reflexións
políticas
nas que as
personaxes,
e o
narrador,
se ocupan
aparecen
illadas do
acontecer
social.

Homenaxe a

Maria Pilar Garcia

Negro
O Sábado 7 de febreiro, ás 21 horas, váiselle render
homenaxe a Mª Pilar Garcia Negro en recoñece-
mento ao seu traballo parlamentar desenvolvido
nos últimos catorce anos como deputada do BNG.
O acto celebrarase no hotel Meliá Mª Pita da Co-
ruña e consistirá nunha cea e en diversas inter-
vencións de índole política e cultural.
As persoas interesadas en participar no acontece-
mento poden dirixirse ao local comarcal do BNG
da Coruña, situado na Praza de Catro Camiños, ou
chamando ao número de teléfono 981 168 977 en
horario de oficina.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. ÁMOTE .
Xosé Carlos Caneiro.
Galaxia.

2. A VIDA QUE NOS MATA .
Xabier López.
Galaxia.

3. A ESFINXE DE AMARANTO .
Antón Riveiro Coello.
Galaxia.

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. 
RAG - ILG.

2. AS NORMAS ORTOGRÁFICAS
E MORFOLÓXICA DA LINGUA
GALEGA .

Xosé Feixó (Ed.).
Do Cumio.

3. ESPAÑOIS TODOS.
Suso de Toro.
Xerais.

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

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).

Memorias da Compostela universitaria dos 70
Básico Rodríguez publica A transfusión



Título: O guerreiro branco.
Autor: Joanes Urkixo.
Edita: Galaxia.

Hai días escribín, nestas mes-
mas páxinas, sobre Morgún, úl-
tima entrega de Suso de Toro.
Desta volta a miña intención é
falar sobre unha outra novela
de temática heroica e onde o
mito celta é tamén o eixo cen-
tral. O bilbaino Joanes Urkixo
foi galardoado co V Premio
Abril de Na-
rrativa para a
Mocidade con
O guerreiro
branco, nove-
la que coas sú-
as caracterís-
ticas propias e
bastante afas-
tadas da obra
de De Toro, ta-
mén volve á
épica celta, re-
creando a no-
breza guerrei-
ra deste pobo
batallador e
presto para
darlle corda a
mil invencións
e lendas mara-
billosas. 

Fionn Mac Cumhail é o
herdeiro, case que accidental,
do trono irlandés ao sacar do
penedo máxico a espada Birg-
ha, pertencente ao lexítimo Rei
de Irlanda e que só pode empu-
ñar el. Unha serie de artimañas
deshonrosas dos seus inimigos
póstrano no exilio crendo ser el
o responsábel das desgrazas de
Irlanda ao liberar do Inframun-
do toda a bichada infernal que,
segundo a tradición, el mesmo
tiña que vixiar para que non sa-
íse da súa tobeira maléfica. As

artimañas de Gol, líder dos
Morna e competidor ante o tro-
no que considera propio, e do
seu demoniaco druída Luth,
fan caer a Fionn no erro que o

fai ser desterrado polo consello
de druídas de xeito deshonroso
en compaña do seu druída mi-
xiricas e do seu fiel can. Che-
gados a terras lonxanas que

non coñecían –a onomástica
referida a este novo territorio
fainos pensar en terras vascas–
deciden pasar desapercibidos,
pero a súa propia natureza e os
acontecementos perigosos que
se habían cerner sobre os pací-
ficos pegureiros da zona, fano
saír do seu misterioso illamen-
to para liderar estes fronte ás
hordas de bichos demoníacos
que os atacarían. Sen Birgha, a
espada máxica lanzada ao mar
e aparentemente perdida para
sempre e sen exércitos prepara-
dos que lle fagan fronte ao pe-
rigo, van saíndo do apuro até
chegar un máis acentuado e ao
que, como destino marcado, te-
rá que afrontar: Gol e Luth.

O argumento non se carac-
teriza por ser dunha grande in-
novación no que respecta a es-
te tipo de narracións épicas. A
estrutura das antigas lendas
célticas e o feito de que no fon-
do se pretenda recrear unha po-
síbel lenda destas caracterís-
ticas é o que pode condicionar
ao autor á sinxeleza típica dun-
ha presentación do conflito que
levará o noso heroe a divagar
nun mar de dúbidas, remorsos
e arrepentimentos para, pouco
e pouco ir achegándonos ao
clímax da obra, o espertar de
Fionn e o comezo da acción e
demais heroicidades e rematar
no desenlace que, evidente-
mente, non imos desvelar aquí. 

En definitiva, pouca ambi-
ción literaria en cuestións pura-
mente técnicas.

Onde o autor amosa unha
grande habilidade e, fóra do ar-
gumento en si, onde se amosa
un grande erudito de toda a mi-
toloxía lendaria dos antigos ha-
bitantes de Irlanda (entre ou-
tros territorios, claro) é na re-

creación absolutamente incrí-
bel de toda a simboloxía célti-
ca. Calquera persoa que teña
coñecemento das lendas célti-
cas –condición que, por supos-
to, non é imprescindíbel para
ler o libro– verá uns paralelis-
mos que o levarán a identificar
en cada caso a relación entre o
recreado cos diferentes aconte-
cementos contados no Lebar
Gabala, por poñer un exemplo.
Aquí Urkixo é exhaustivo e ri-
goroso co que debe ser unha
adaptación dunha posíbel lenda
coa súa versión moderna. Co-
loca cada un dos elementos
identificativos coa temática
celta no seu sitio de xeito non
casual.

As diferentes tribos que
aparecen na novela son inven-
cións que, se nos cinguimos ao
que acontece cos biscayne –tri-
bo de Fionn–, poderiamos
comparalos cos orixinarios po-
boadores de Irlanda –estes xa
non tan mitolóxicos como os
Tuatha de Danann–: a raza de
Mile. As viaxes ao “país dos
mortos” e o regreso destes a Ir-
landa así nolo fai pensar.

Lectura, pois, que ben po-
dería ocupar o lecer dos nosos
rapaces xa que, sen excluír os
adultos, terán un pasatempo
interesante para ir facendo há-
bito lector.

Para rematar, dicir que non
é de recibo atoparse entre as
mans un libro con tantos erros.
Non son erros que vaian difi-
cultar a lectura, pero si que se
agradece un pouquiño máis de
coidado na corrección das ga-
leradas. Un erro de imprenta
calquera o entende, pero caste-
lanismos...♦

HÉITOR MERA
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A Irlanda pasando por Euskadi
Joanes Urkixo gaña o Premio Abril cunha novela de aventuras
na protohistoria céltica

Título: Casa última.
Autor: Xulio L. Valcárcel.
Edita: Espiral Maior.

Hai quen entende a poesía só
coma paixón pola linguaxe,
luxo verbal á procura da sor-
presa rítmica ou da turbación
semántica, ruptura lóxica que
creba o discurso lineal e exal-
ta o azar, a imaxinación e os
sentidos. 

Xulio L. Valcárcel, coma
sempre, en Casa Última, lon-
xe de distraer o lector coa se-
dución das palabras en liber-
dade, sensíbeis e escuras, e
menos con descontrolados vir-
tuosismos ou desorientadas
expresións, entrega versos
transparentes, imaxes suxesti-

vas e sons tinguidos de dor e
de harmonía.

Desamparado e espido,
sinxelo, o po-
eta é aquí tes-
temuña ínti-
ma do tempo,
enviso e tris-
te, desde a pe-
na do presen-
te pensa no
pasado para
debuxar a súa
pegada, filtrar
medos, alegrí-
as e sensa-
cións, vellas
feridas que
nin a intensi-
dade do sentimento é quen de
sandar: unha sucesión de ru-

mores apagados, a soidade, en
suma.

Neste libro (que se abre
cun prólogo de Darío Xohan
Cabana, e se divide en tres
partes: “Naemor” –31 poe-
mas–, “Heroica do cuco” –6
poemas– e “Sombras” –14 po-
emas–), Valcárcel dá testemu-
ño do ocaso e do silencio –To-
do ficaba igual por fóra,/ só
por dentro algo moi fondo se
rompía–, amosa a dor, a me-
lancolía e a distancia –Volve o
pasado e póusase na pedra./
Pasos que foron pérdense na
nebra–, a lembranza dun tem-
po sen ausencias nin temores
–Como daquela, cando vivir
consistía/ sinxelamente en es-
tar vivo–, a fugacidade e a

tristura –Cada muller e cada
home/ que se vai leva comigo
a chave/ da adega, a calor da
lareira,/ a memoria dos días–,
a teimosa intensidade de todos
os instantes, soños, olores e
sabores que a memoria aínda
retén.

En cada verso de Casa últi-
ma abrolla o tempo, un mal
crónico, incurábel e pragado de
perdas, oferecido coa singular
intensidade dos sons, o ritmo e
a tenrura, a vibración formal e
o sentimento capaces de amo-
sar a íntima e esvaída sensa-
ción de lonxanía da dor e da
distancia e revelar a soidade ra-
dical que vai  connosco.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

Xulio L. Valcárcel, sinxeleza e sentimento

Xulio L.
Valcárcel
entrega
versos
transparen-
tes, imaxes
suxestivas
e sons
tinguidos
de dor e de
harmonía.

Onde
o autor se
amosa un
grande
erudito
de toda a
mitoloxía
lendaria
dos antigos
habitantes
de Irlanda
é na
recreación
de toda a
simboloxía
céltica.



Título: Arte da anémona.
Autora: Yolanda Castaño.
Edita: Edición non venal da propia autora 
(poema e fotografía).

Chega ela numa expedição de
incertezas, a desconcertar o
meu silêncio. Não ela a que er-
gue um sentimento despido,
nem aquela
que abre o co-
ração num ho-
r izonte que
canta, mas ela
a que morre
numa carícia
abortada, ela
que foge den-
tro de si à es-
p e r a  d e
qualquer cou-
sa que a sur-
preenda. Che-
ga ela, Yolan-
da, com um vestido lilás e no
olhar um suicídio anterior a to-
do encontro passado. Ela des-
pe-se das imagens que o Sol
acarinhava num sonho. Não ca-

minhos, não ruínas, não um
silêncio que me comunica com
ela. Não. Os seus braços hoje
estão mortos, murchas as bor-
boletas que outrora ocupavam
as suas veias. Ela. Só ela con-
hece a solidão da que canta, da
que foge num sonho com uma
boneca morta, e repete o seu
nome na escuridão. Ela está so-
zinha e nada diz dela que eu
não conheça, nada diz que eu
não tema. A expedição de incer-
tezas que cria atravessa estes
dedos que escrevem, e ocupa
este silêncio que acarinha e que
beija. Yolanda é a anémona que
erra e que transluz a mímese.
Facilmente, ela está a se recon-
hecer num jogo de hostilidades
onde a pele se abre a cada ara-
gem, onde, inevitavelmente, o
seu próprio mistério mostra a
sua anémona, ela própria, o
sangue que escreve os versos,
um Sol estranho e diferente que
fecha as suas chagas.♦

XAVIER VÁSQUEZ FREIRE
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Abelleira
Nº 81. Inverno de 03.
Dirixe: Isabel Sanjurjo.
Edita: Asociación Galega de Apicultura.

A celebración do Día do
Apicultor, o próximo 7 de
febreiro, centra parte da
información
deste núme-
ro. Abel Yá-
ñez continúa
a súa serie
sobre a histo-
ria da apicul-
tura. Neste
caso, o autor
percorre a Ida-
de Moderna e
o século XIX
na evolución
da arte das abellas tanto no
mundo como en España e en
Galicia. Ademais, inclúense as
principais noticias do sector.♦

O Povo
de Guimarães
Nº 1.262. 16 de xaneiro de 04. Prezo 0,50 e.
Dirixe: Álvaro Nunes.
Edita: Instituto de Estudios Miñorano.

O semanario inclúe
informacións locais desde
diferentes puntos de vista. Sil-
vestre Barreira entrevista o
Padre Armando Freitas,
novo
arcipreste de
Guimarães e
Vizela. A ci-
dade prepára-
se para a
celebración
da Eurocopa,
atendendo á
seguridade,
entre outros te-
mas. O
periódico fai un inquérito
sobre a volta do tren á cidade
logo das obras. Esta
publicación, que cumpre
nestes momentos 25 anos, pre-
para novidades nos próximos
números.♦

Eco
Revista del Eje
Atlántico

Nº 152. Xaneiro de 04. Prezo 3,50 e.
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.

Xulio Fernández, propietario
de Filmax, aposta a que a súa
compañía de animación se
converta nesta década na
quinta do mundo. María Xosé
Jorge entrevista a Corina
Porro, alcaldesa de Vigo, a
Lois Pérez
Castrillo,
portavoz do
BNG en
Vigo e a Mi-
guel Barros,
concelleiro do
grupo vigués
do PSdeG.
Gonzalo Váz-
quez entrevista
o tenente de al-
calde da Coruña, Xabier Losa-
da. Gonzalo Fernández
conversa co deseñador Javier
Mariscal. Inclúese tamén unha
entrevista cos arquitectos
Emilio Tuñón e Luis Moreno,
gañadores do Premio de
Arquitectura Española 2003.♦

A anémona expedicionária
de Yolanda Castaño

Título: Os luns ao sol.
Director: Fernando León de Aranoa.
Intérpretes: Javier Bardem, Luís Tosar, Cel-
so Bugallo, José A. Egido, Nieve de Medina.

Non todo é cine americano.
Desde hai uns días pódese ver
nas salas alemás Os luns ao sol.
Talvez esta fita ubicada en Vigo
poida prolongar en Alemaña o
éxito acadado no Estado Espa-
ñol. A repercusión nos medios
de comunicación do país, xa que
logo, foi notábel, tendo en conta
que non se trata nin dunha pro-
dución esta-
dounidense,
nin alemá. Xa
antes da estrea
informaron so-
bre a película.
No telexornal
d a  s e g u n d a
canle estatal
(ZDF), así co-
mo no progra-
ma cul tural
Kulturzeit de
3sat, unha ca-
dea suízo-aus-
tríaco-alemana
da que xa se fa-
lou nestas pá-
xinas no contexto das manipula-
cións en TVE (ANT, 1086). Ta-
mén publicou un artigo o presti-
xioso semanario Die Zeit, o pa-
sado 15 de xaneiro e é probábel
que algún que outro xornal máis
se faga eco da recente estrea.

En Die Zeit, ademais de

ofrecer un breve resumo da tra-
ma, o crítico Merten Worth-
mann revélase como coñecedor
da realidade española, polo
menos nos seus aspectos non
“periféricos”. Destaca o feito
de que a película recolle unha
preocupación da xente, o de-
semprego, en clara contradi-
ción á política do goberno cen-
tral, fixado obsesivamente no
déficit cero e indiferente fronte
á precariedade laboral (contra-
tos temporais, etc.). Suxire que
a excelente acollida coa que Os
luns ao solse atopou tanto en-
tre o público, como a crítica in-
cluso se podería considerar co-

mo unha afirmación política
con respecto ao lema aznarista
que di que “España va bien”
(cita literal no artigo), percibi-
do aquí como cínico.

Werthmann valora, ade-
mais, a densidade da fita que
prescinde de golpes de efecto
como o famoso strip-teaseen
The Full Monty, outra obra cla-
ve sobre a temática do desem-
prego. Para el, un dos puntos
fortes de Os luns ao solé a pro-
ximidade ao destino individual
dos protagonistas (especial lou-
banza recibe o traballo de Ja-
vier Bardem), que fai moi pal-
pábel a historia. Un dos incon-

venientes desta estratexia, po-
rén, é o feito de que así fican
borrosas as causas das traxedias
persoais e sobre todo o sistema
económico que enmarca o rela-
to, se ben isto non mingua o va-
lor estético do filme. Pois aínda
así a mirada implacábel de Fer-
nando León disque supera o es-
tilo pasteleiro de Almodóvar,
único cineasta español de certa
popularidade en Alemaña.

Se non me trabuco Os luns
ao solrecibiu unha subvención
da Xunta, documentada a través
do logotipo nos créditos, mais
en Alemaña a película non se
percibe como galega (Galiza nin
se menciona). Malia os coñece-
mentos de Werthmann sobre o
Estado Español (e a crise do na-
val, por exemplo) non relaciona
o lugar onde se desenvolve a
historia coa marea negra do
Prestige, cando é algo que a
maioría dos alemáns pode aso-
ciar con Vigo (Celta a parte).
Kulturzeit só fai alusión á xeo-
grafía da fita falando dunha
“triste cidade portuaria no norte
de España”. Velaí o que queda.
Nalgún sitio debeu fallar a trans-
misión cultural e a Ría e as Cíes
non o deron compensado, nin
suscitaron maior curiosidade.
Ora ben, o éxito internacional de
Os luns ao sol(Montags in der
Sonne, en alemán) probabel-
mente non se verá afectado.♦

FRANCK MEYER

Só ela
conhece
a solidão
da que
canta,
da que foge
num sonho
com uma
boneca
morta.

Os luns ao sol ben recibida na Alemaña
Ningunha crítica aludiu á súa rodaxe en Galiza

Werthmann
valora a
densidade
da fita que
prescinde
de golpes
de efecto
como o
famoso
strip-tease
en The Full
Monty.

Nieve de Medina interpreta a Ana.



Por que lle pon á novela o tí-
tulo de Orixe?

Van ser os lectores os que te-
ñan que atopar esa resposta no
libro. A historia ven condiciona-
da polo futuro, o elemento crea-
tivo de cada lector terase que ac-
tivar a partir dese camiño cara
ao que vai vir. A novela ten va-
rios planos, anacos históricos e a
expectativa de como os protago-
nistas Mario Negro e Laura Lo-
bo se enfrontan á enfermidade
da vertixe que obstaculiza o seu
amor. Por outro lado está un
mundo de ficción social e reali-
dades indefinidas que procuran
no futuro a súa solución, que
buscan saír dunha situación de
precariedade. A novela é como
un collage no que os dous prota-
gonistas centran a historia pero
hai outro plano creado por múl-
tiples personaxes que articulan
diversos relatos. Sobre un espa-
cio indefinido que non se sabe
se é ficticio ou real os persona-
xes representan unha serie de
valores. Aparece representación
histórica e unha nación que está
sometida a un réxime ditatorial á
que se lle abren posibilidades de
saída. A trama parte dun move-
mento de guerrilla comunicati-
va, cun contido ético, de
conciencia política. Trátase, en-
tón, dunha historia de historias
cunha liña principal e cun meca-
nismo, que terá que descubrir o
lector, polo que teñen cabida to-
dos eses mundos que son anacos
dunha sociedade en precario. 

Que o levou a escribir un-
ha historia sobre a precarie-
dade e a forma de saír dela?

Penso que estou condiciona-
do pola cultura que vivín, por un
entorno que marxinaba, minori-
zaba e censuraba múltiples com-
portamentos sociais e manifes-
tacións comunicativas. A partir
desa idea intentei conxugar unha
novela de ficción con ingredien-
tes de acción, carga emocional,
forza do amor... cunha historia
onde a conciencia social fose un
valor humano. É, por iso, unha
novela de compromiso.

Reflexa entón a súa ideo-
loxía?

Calquera literatura é ideoló-
xica, tamén unha historia de
amor.  Esta novela ademais de
ter unha lectura política e revo-
lucionaria entra dentro da litera-
tura de evasión. O meu interese
era ter como lector potencial a
calquera persoa que lle guste a
literatura e tamén crear novos
lectores a través dunha historia
sinxela e clara. A xente que bus-
que unha novela política vaina
atopar pero tamén a que queira
facer unha lectura sentimental.
O reto foi conxugar unha tradi-
ción socialrealista con outra de
ficción científica e de literatura
accesíbel. Pretendo que a escri-
ta guste á maioría da xente e ne-
se sentido non ten límites, nin
ideolóxicos nin está condiciona-
da por factores experimentais
que a fagan difícil. Tamén me
pasaba coa poesía, o meu ob-
xectivo era que se entendese,
que o lector participase pero
que a comunicación fose clara.

Pola súa descrición dá
idea de que fai pensar. É, mes-
mo así, literatura de evasión?

Considero que Mayombé,

unha novela sobre a guerrilla, é
tamén de evasión. Eu, que son
galego, evádome a outra reali-
dade onde hai unha historia de
amor impresionante pero con-
dicionada por outros factores. 

A novela de Pepetela está
ambientada na guerra colo-
nial angolana, e a súa?

A realidade que reflexa po-
de ser a de calquera país occi-
dental do século XXI. Calquera
lector romanés, húngaro ou
francés podería identificarse
coa novela. Ao mesmo tempo,
o proceso de participación do
lector é importante e pódese ver
representado en un, dous ou va-

rios personaxes. Pola novela
están guerrilleiros clandestinos,
apicultores, mestres, enfermei-
ras... quería con todos eles de-
mostrar a diversidade e que ca-
da un sumase á hora de cons-
truír a historia. Comecei a es-
cribir a historia a través dun
personaxe que ten unha enfer-
midade e nestes tres anos Laura
Lobo pasou a ter un papel máis
importante que diversifica e
pluraliza a obra a través dun
mecanismos de historias dentro
de historias. Foi a propia ac-
ción a que me levou a unha dis-
persión controlada. É unha no-
vela sobre o desequilibrio, on-

de as persoas teñen que elixir. 
Leremos entón unha no-

vela, en certa medida, “exis-
tencialista”?

Comeza de forma moi exis-
tencialista, preguntándose para
que vivimos, que facemos aquí
e como a morte nos arrastra ca-
ra a inutilidade diaria pero, po-
la contra, quíxenlle imprimir
unha vitalidade que vira a exis-
tencia como algo positivo. É
dicir, se somos quen de eman-
ciparnos podemos abrir unha
porta e saír. O realismo establé-
cese no choque de contrarios
continuo. Por unha parte reco-
lle o optimismo ao procurar

trazar o futuro pero recoñece
que os inimigos da frustración
e a resignación están ei e vivi-
mos con eles todos os días. 

Desde Burla Negra, Area
Negra ou Nunca Máis, a súa
actividade no pasado ano foi
intensa. Como se reflicte na
novela?

A historia parecía nun come-
zo inverosímil e ese movemento
social con conciencia cívica de
participación transformouse en
realidade. O pasado foi o ano no
que a realidade superou a fic-
ción. Se alguén dos que nos sen-
timos ultraxados e sometidos po-
lo do Prestige contamos o que
vimos cos nosos ollos segura-
mente moita xente pensaría que
era unha novela de ciencia fic-
ción. Circunstancialmente coin-
cidiu coa liña social da novela e
o que en principo era unha nove-
la de ciencia ficción converteuse
en realista. Tamén é certo que o
microrrelato de Augusto Monte-
rroso “cando espertei o dinosau-
ro seguía aí” parece fantasía e
nós vivímolo todos os días. 

Esa transformación tivo
que ser tamén un proceso
creativo particular. 

Foi algo que vivimos moi-
tos. Se lles dis aos do record
Guinnes que imos facer unha
cadea humana de 40 quilóme-
tros con 50.000 rapaces seguro
que non o cren. Se explicas as
causas que o orixinan, aínda me-
nos. Hai dous anos a miña nove-
la sería ficción absoluta. Xa es-
taba escrita pero o pasado ano o
que pasou entrou como un ele-
mento máis de intertextualidade. 

Foi un ano no que vostede
escribiu tamén panfletos e
comunicados. 

Cada un tiña que ocupar un
lugar e os escritores tiñan que
escribir. A presencia da poesía
é habitualmente algo marxinal
pero transcendeu para identifi-
car un movemento social moi
potente que está vivo. Se imos
agora a Sada, por exemplo, ve-
mos como as protestas teñen
ese ton creativo. Fronte os me-
dios de comunicación, a men-
saxe da xente da rúa énchese de
creatividade. A poesía estivo
nas cantigas de escarnio, nos
manifestos... Os movementos
sociais  apóianse na poesía por-
que é emocional e sincera. 

Vostede é da xeración po-
ética dos noventa, membro
do consello editorial de Le-
tras de Cal e agora premio
Blanco Amor. Como ve a tese
de Louzao que di que deixa-
ron a periferia para estar no
centro do sistema literario?

En certa maneira é unha
evolución biolóxica. Pasan os
anos e a promoción de poetas
novos vai conseguindo espacios
de comunicación pero o que
marca todo é unha situación de
precariedade dunha literatura
sen normalizar e con problemas
estruturais terríbeis. É unha evo-
lución dentro dun sistema litera-
rio con grandes problemas. 

Cal é o que máis lle preo-
cupa?

A lingua. Se non hai falan-
tes de galego e literatura e a
cultura son secundarias. E ago-
ra estamos nun momento de re-
troceso, perdendo falantes.♦
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Sechu Sende
‘Escribín unha novela de ciencia ficción e

o Prestige converteuna en realista’
CARME VIDAL

Non oculta que tamén para el foi unha sorpresa. A Sechu Sende (Padrón, 1972) coñeciámolo
como poeta. En 1998 publicou Odiseasen Letras de Cal, un proxecto no que el formaba parte
do consello editorial xunto con outros membros da xeración dos noventa. Profesor de ensino
medio, o pasado ano foi de especial actividade para Sende, un dos máis enérxicos organizado-
res dunha morea de iniciativas de protestas contra o atentado do Prestige. E é precisamente despois
neste período de intenso traballo social cando o escritor remata Orixe, a súa primeira novela coa
que ven de facerse co premio Blanco Amor.Co autor intentamos descubrir as claves da novela.

A. PANARO



A.N.T.
Arredor duns sesenta escri-
tores de distintas nacionali-
dades reúnense na Póvoa de
Varzim na quinta edición do
encontro Correntes d´Escri-
tas que terá lugar do día 10
ao 14 de febreiro. Lídia Jor-
ge, Horácio Vázquez Rial,
Eduardo Lourenço, Ana Pau-
la Tavares ou Luís Sepúlveda
son algúns dos asistentes. 

A conferencia do intelectual
portugués radicado na Franza,
Eduardo Lourenço sobre “O
Lugar da Literatura no Século
XXI” será un dos actos máis
relevantes deste encontro de
escritores que chega xa a súa
quinta xeira. O encontro arté-
llase principalmente arredor
da presentación de libros por
parte dos propios autores e a
realización de mesas redondas
con distintos participantes. A
Correntes d´Escrita confirma-
ron xa a participación nesta

ocasión os portugueses Possi-
dónio Cachapa, António Pina,
Maria do Rosário Pedreira,
Teolinda Gersão, Gonçalo M.

Tavares, Hélia Correia, Lídia
Jorge ou António Mega Fe-
rreira. De Moçambique chega-
rán Ascéncio de Freitas e Ma-
langatana, de Cabo Verde,
Corsino Fortes, de México
António Saraiba, de Arxentina
Horacio Vázquez-Rial, de An-
gola Manuel Rui e Ana Paula
Tavares, entre outros. 

“Escreber, por que?, para
que?”,  “A música e a poesía
da música”, “A literatura é o
sentido último das cousas”,
“A poesía é tudo”, “É litera-
tura todo o que non é eviden-
te” ou “A importancia dos li-
bros na gabeta” son algúns
dos temas que se levan a de-
bate neste Correntes d´Escri-
ta. A destacar son tamén as
actividades paralelas ao en-
contro, en especial a proxec-
ción da nova película de José
Fonseca e Costa, O Fascínio,
que recadou das mellores crí-
ticas en Portugal. Anunciouse
así mesmo a presencia na Pó-

voa do Varzim do popular es-
critor brasileiro Tabajara
Ruas que é o autor do libro
que José Fonseca e Costa le-
vou a filme. 

Na Póvoa de Varzim entre-
garase tamén un premio litera-
rio co mesmo nome do encon-
tro ao que optaron 69 libros
escritos en portugués ou tradu-
cidos do español, publicados
no ano 2003. Os finalistas es-
collidos polo xuri son o xa
premiado O Vento Assobiando
nas Grúas, de Lídia Jorge, No
interior da tua auséncia de
Baptista Bastos, O Cemiterio
dos Barcos sem Nome, de Ar-
turo Pérez Reverte, Tonto,
Morto, Bastardo e Invisíbel de
Juan José Millás, O Desenha-
dor de Fátima Pombo, A Ta-
berna da India de Antonio Sa-
raiba, O Que Está no Meu Co-
ração de Marcela Sérrano, Os
Papeis de K de Manuel Antó-
nio Pina e Un anel na areia de
Manuel Rui.♦
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A Frouseira

Xentalla 
XERARDO PARDO DE VERA

Malia o que poida
parecer, “don”
Manuel Fraga tivo

nai e ten irmás. E tamén
fillas (unha delas moi
amábel, tal que a nai dela,
Carme Estévez, que me levou
da man polas rúas
vallisoletanas do medio
século pasado). Eu coñecín a
señora Iribarne e as súas
fillas, sobre todo a Margarita,
ben amiga de Isabel, a miña
irmá máis vella, e estou a
velas subir, neno eu, dende O
Hórreo até o colexio e a
Universidade. Margarita
coida, aínda arestora, con
entusiasmo da súa numerosa
prole, como facía a nai dos
irmáns Fraga Iribarne,
muller, dicían, de esencia e
presenza. Dora Fraga
parecíame a máis simpática e
desinhibida, tiraba ao seu
irmán Marcelo, diplomático e
amante dos cabalos, que me
instruíu na “axuda de
asento”. Dora déralle un
susto de morte ao
circunspecto procesalista don
Carlos de Miguel ao lle dicer
–eran outros tempos– que
quería ser azafata de voo,
cando o seu expediente
académico pensábase
dirixido a unha notaría ou a
unha cátedra. E digo todo
isto porque un non tivo máis
remedio que matinar,
profundamente anoxado, se o
disparatado “don” da Xunta
pensa que naceu por xeración
espontánea ou do ovo dunha
gueivota “popular”, e se non
atopou nin un segundo pra
valorar a dignidade feminina,
con tanta muller na súa
familia. Será verdade, como
dixo un ilustre catedrático,
que Fraga aprendeu tantas
cousas que non tivo tempo a
pensar sobre ningunha delas?
Quédalle un recuncho pra
aprender que tamén unha
prostituta pode ser violada e
que unha esposa legal pode
vivir emputecida? As súas
crenzas –xa non falo de
ideas– fanme sentir, como a
Valle-Inclán, una nova caste
de vergoña: a “vergoña
zoolóxica”. Agora di, el, tan
afoutado coas nenas e tan
babexante coas mulleres
poderosas, que o seu partido
lle pediu ao infame alcalde
cuxo só nome empodrece a
saliva, que abandone o cargo
pola presión social...
Incapacidade innata?
Demencia? Ignorancia?
Chulería, rufianismo?
Dexeneración moral? Non,
coherencia amoral: o poder é
a moral. Lémbrome de
Groucho Marx: “Estes son os
meus principios; se non lle
gustan, teño outros.” Sinto a
desaparición dos campos do
honor. Quixera ser o
cabaleiro de Sandra. Pero
non vexo outro cabaleiro
enfronte. Que traballe o Rei,
como fixo Alfonso o
Emperador cun meu antergo
abusador de honras:
colgouno. E ben colgado.♦

Sesenta escritores
reúnense na Póvoa de Varzim
Correntes d´Escrita celébrase do 10 ao 14 de febreiro

A.N.T.
O vindeiro 31 de xaneiro dará
comezo o ciclo de concertos
Cartografías sonoras: O violín,
organizado pola Fundación Ba-
rrié de la Maza, no que se reú-
nen catro dos violinistas de
maior prestixio internacional
no Palacio da Ópera da Coruña.

O francés Jean-Luc Ponty, a
quen se lle ten atribuído ser pio-
neiro e mestre do violín no cam-
po do jazz e do rock ao tempo que
un innovador, será o encargado de
abrir a serie de concertos, acom-

pañado por William Leconte ao
piano, a percusión de Moustapha
Lissé, Gui N`Sangue no contra-
baixo e Thierry Arpino á batería.

O irlandés Martín Hayes e
Dennis Cahill, guitarrista norte-
americano coñecedor da música
tradicional e versado no estilo
clásico, blues e rock, actuarán na
Coruña o 7 de febreiro. Ademais
nas xornadas de música parti-
cipará, o venres 20 de febreiro, o
violinista hindú Dr.L.Subrama-
niam, xunto con destacados per-
cusionistas da India. 

O ciclo pecharase coa ac-
tuación o 28 de febreiro no Pa-
lacio da Ópera de Zoltan Lan-
tos’ Mirrorworld, violinista que
combina os sons contemporá-
neos europeos coa música tra-
dicional húngara.

Ademais das actuacións as
xornadas completarase cunha
serie de clases maxistrais im-
partidas polos intérpretes no
auditorio da Fundación dirixi-
das a estudiantes de música,
profesores e músicos tanto pro-
fesionais como afeccionados.♦

Arranca o ciclo Cartografías Sonoras

Jean-Luc Ponty.

A.N.T.
O músico euskaldún Ruper Or-
dorika inaugurará o sábado 31 a
serie de encontros “Coloquios
do Ano da Música” cunha con-
versa en Pontevedra co músico
Julián Hernández. No mesmo
día protagonizará un concerto
pertencente ao ciclo Con voz
propia. Seguiranlle Mercedes

Peón, Javier Ruibal e Mariza. 
O ciclo Con voz propia foi

inaugurado por Lluis Llach pero,
a partir de agora, incorpora unha
nova actividade que quere esta-
blecer un maior diálogo cos par-
ticipantes destes concertos do
Ano da Música. Con anteriorida-
de aos concertos do Pazo da Cul-
tura, os músicos participarán nos

“Coloquios do Ano da Música”,
unhas entrevistas públicas que se
terán lugar no café Moderno, se-
de da Fundación Caixa Galicia.
Será así Ruper Ordorika quen
abra estas conversas nun encon-
tro no que será Julián Hernández
o que lle sirva de anfitrión e ani-
me o debate o propio sábado 31
ás 12.30 horas. Para o 7 de fe-

breiro espérase o concerto de
Mercedes Peón e a súa anterior
conversa con Ana Romaní. Javier
Ruibal será entrevistado por Ca-
milo Franco pouco antes de que
cante en Pontevedra o día 14 de
febreiro e a cantante portuguesa
Mariza pechará o ciclo cun en-
contro coa galega Uxía Senlle,
coordinadora deste programa.♦

Ruper Ordorika e Julián Hernández
nos ‘Coloquios do ano da Música’ en Pontevedra

A.N.T.
Decembro foi o mes escollido
pola Academia Galega do Au-
diovisual para a celebración do
II Congreso Galego do Audio-
visual no que está previsto que
participen ademais da totalida-
de do sector audiovisual gale-
go, todos aqueles que indirecta-
mente formen parte del, dende
a cultura, a industria, as Univer-

sidades e demais institucións.
O congreso, que se está a

xestar a través do recentemente
constituído Comité Organiza-
dor presidido por Manolo Gó-
mez e que conta ademais coa
participación da SGAE, O Con-
sello da Cultura Galega, o Con-
sorcio Audiovisual Galego ou a
universidade, entre outros, nace
co fin de dar resposta entre ou-

tras cuestións ao papel que xo-
ga o audiovisual no tecido so-
cial e cultural galego, a irrup-
ción das novas tecnoloxías, a
televisión terrestre ou a forma-
ción. Arrancarán así no Pazo de
Congresos de Compostela o 9
de decembro toda unha serie de
ponencias, que concluirán o sá-
bado 11 do mesmo mes.

Por outra banda, con esta

celebración dende a Academia
téntanse “consolidar as rela-
cións que existen no sector con
Portugal e enriquecer o audio-
visual galego coas experiencias
do resto de España e de Euro-
pa”. Ademais, con todo, tamén
se pretende “dotar dun maior
peso específico ao sector au-
diovisual, tanto exterior como
interiormente”.♦

O II Congreso Galego do Audiovisual en marcha 

Horácio Vázquez Rial.



Dende que alá polo 1786 Jaques
Balmat xunto co doutor Paccard,
iniciaran a súa particular aventu-
ra polas ladeiras escarpadas do
Mont Blanc para coroar por pri-
meira vez o seu cumio perpetua-
mente xeado, a concepción que
se tiña das subidas verticais, foi
mudando, até que se converteu
nun dos deportes de risco que
máis adeptos está a adquirir.   

Pese a que Galiza está lonxe
dos grandes macizos montañosos
do continente, as paredes dos
acantilados do litoral d’A Coruña e
os montes escarpados de Ponte-
vedra e do interior permiten que
no país se poida practicar a esca-
lada con facilidade, aínda que non
en todas as súas modalidades.
Nada de ascensións por placas de
xeo, como nos Perineos ou nos
Alpes, pero si centos de metros de
granito que reclaman ser subidos,
desafiando a lei da gravidade. 

Cun par de zapatillas axeita-
das, o que se coñece co nome
de pés de gato, un arnés, un cas-
co e dez euros no peto, pódense
experimentar todas as emocións
do ascenso e a vertixe até cotas
insospeitadas nun rocódromo,
sen necesidade de ter uns coñe-
cementos previos sobre como
atar a corda ou colocar os estri-
bos. Como acontece en case to-
dos estas instalacións artificiais
habilitadas para rubir, os rocó-
dromos galegos contan cun mo-
nitor que guía as primeiras esca-
ladas e que imparte unha serie
de clases de iniciación antes de
comezar o ascenso. 

Sen embargo, o xeito máis
económico e práctico para tomar
contacto con este deporte de ris-
co é o que recomendan algúns
profesionais e que consistiría en
achegarse ao club de montañis-
mo máis próximo, para recibir un-
has nocións básicas e comezar
os ascensos sempre acompaña-
do de persoal cualificado. Pena
Trevinca, Montañeiros Celtas en
Pontevedra, Club de Montañismo
de Chantada, Club de Montaña
Ribeira Sacra son algúns das
asociacións deportivas espalla-
das polo país, que manteñen un-
ha actividade continua, algunha
delas cunha oferta variada de
cursos para a aprendizaxe.

As mellores subas

Na Galiza existe unha grande
cantidade de rochas que se po-
den escalar e que se adaptan a to-
dos os niveis, dende as máis sin-
xelas, nas que case non son ne-
cesarias as cordas até as que su-
peran inclinacións de 90 grados. 

Xa non é estraño ver nos ca-
rallóns da costa coruñesa, nas

gargantas do Canón do Sil ou
nos penedos dos Ancares os es-
caladores atados con cordas pro-
curando a aventura gabeando en
grupo, porque estes son algúns
dos lugares máis axeitados para
practicar este deporte de risco. 

Na zona sur do país, os luga-
res de escalada por excelencia
atópanse no monte Galiñeiro e

no Faro de Budiño, pertencente
ao concello do Porriño, zonas
escolas nas que ademais se po-
de acampar no verán.

Consellos para as rochas
A pesar dos centos de metros

que poden chegar a arredar aos
escaladores do chan, actualmen-
te o ascenso vertical é un dos
deportes de risco máis seguros,

grazas aos avances que viñeron
experimentado nas últimas déca-
das os materiais empregados
para a subida.

Sen embargo, os expertos re-
comendan tomar unha serie de
precaucións antes de comezar a
gapear polas rochas, para reducir
o risco de accidentes e situacións
perigosas. En primeiro lugar,

aconsellan practicar este deporte
entre dous ou tres persoas e
sempre cunhas nocións básicas
de seguridade e de técnica. Ade-
mais compre escoller unha ruta
de ascenso que se adapte ás po-
sibilidades físicas e aos coñece-
mentos técnicos de cada escala-
dor, porque como eles mesmos
sinalan, “o risco non reside na ac-
tividade, senón na actitude da
xente”. Dende o club de monta-
ñismo Pena Trevinca, aconsellan
tamén que os que vaian practicar
se federen, porque ademais de
contar cun seguro en caso de ac-
cidente, gozan ademais doutras
vantaxes, como participar en
competicións e ter acceso aos
cursos de aprendizaxe e perfec-
cionamento.♦
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Pés de gato
MAR BARROS

É tempo de rabuñar nas paredes. O Faro de Budiño, o Canón do Sil ou os acantilados da
Costa da Morte conteñen os compoñentes de aventura e risco  imprescindíbeis para practi-
car escalada. Un derroche de adrenalina, vertixe e técnica, non apto para todos os públicos.



Anxos de garda, libro vivo, apai-
xonante. Cheo da vida mesma.
Dende as entrañas. Fala do co-
tián, do que nos ocorre sempre,
dos días que pasan, da mesma
merda que nos habita e tamén do
marabilloso que levamos dentro
e que nos fai libres. Este libro
escribiuno Anxos Sumai, unha
nena de cuarenta anos coa que é
doado identificarse. Unha moza
de pelo roxo e ollos alegres, á
que a veces atopo nas rúas e coa
que falo e rio moito, como ami-
gas. Unha muller e un libro, ca-
balos, moitos cabalos correndo
polos ollos da xente.

Eu emocioneime moito con
este libro, editado por A Nosa Te-
rra, abrindo a bonita colección
Central Literaria. Pareceume un
libro moi vital, cheo de forza e de
sinceridade. Moi chantado na te-
rra, cheo de música, nubes e aire.
Cando a moza Anxos di que se
levanta pola mañá e toma coca-
cola, faime graza. Cando fala da
amizade paréceme que está fa-
cendo un poema intenso. Cando
conta as súas historias de amor e
desamor resulta moi tenro, ás ve-
ces triste, ás veces alegre.

É un libro intelixente, pero
non se trata desa intelixencia
elevada que aburre, senón dunha
lucidez humana, parecida á luci-
dez das vacas, que a min tanto
me gusta e tanto me interesa.
Porque me parece que hai que
baixar das alturas e recobrar o
gusto polo que nos pasa, polo
que nos arrodea, polo que nos
enlaza coa vida mesma.

Para min é importante a vida,
como se nota nos meus poemas.
Para min é importante sentir que
somos xente, seres humanos,
non persoas distinguidas e cul-
tas. Non quero escaparme das
cancións que me di a Terra. Que-
ro ter trenzas nos ollos. Quero
bailar subida ao carro das vacas.
Quero recuperar orock and roll.
Andar con Anxos pola cidade, e
volver as fins de semana ao
mundo da aldea, onde os plane-
tas se entrecruzan e perdemos a
noción da realidade. Todo é bo-
nito, tanto o campo como o labi-
rinto das cidades. Todo é bon.

Faime graza cando Anxos fa-
la dese veciño que ten, balcón
con balcón, co que fuma ciga-
rros e fala de cousas transcen-
dentais e intranscedentais. Fai-
me graza porque me parece que
é un veciño que inventou, un ve-
ciño imaxinario. Pero se fose re-
al, sería marabilloso, e o máis
marabilloso que hai na vida, e
tamén na literatura, é soñar,
romper os límites das cousas,
quedar preñadas e parir con ale-
gría. Eu quero voar. Necesito
voar. E este libro serviume para
facerlo, para irme no tren e sal-
tar nos patios como as cabras.

É un libro, este, que está
cheo de xente, amigos, persona-
xes. Gústame a forma de tratar
ese tema. Entender que temos
que fuxir da soidade, que necesi-

tamos os demáis, que somos
barcos. Continuamente estar
pendentes uns dos outros, como
entretecendo un bonito mural de
amor. Ese mural que formamos,
en certo modo, os amigos, ou
“coñecidos” de Santiago. Os que
nos saudamos e falamos cando
nos vemos polas rúas. Nos ba-
res. Ou pola noite. Eses lazos
que unen todo, e que nos enchen
de felicidade.

A alegría da foto da capa

A moza Anxos ten unha cara
moi alegre, e esa alegría está
moi presente no libro. O libro
engánchanos dende un principio
e sentimos unha emoción inten-
sa. Sabemos que é un libro que
naceu na rede. Un diario dunha
muller na internet, no portal do
Consello da Cultura Galega
(www.culturagalega.org). Outra
forma de asomarse ao mundo.
Dende os prados verdes de Gali-
za. Dende a ilusión.

Fálase moito de que as escri-
toras galegas non escribimos na-
rrativa. Eu penso que as mulleres
poden, e deben, escribir o que
queiran. Que a liberdade nunca é
un defecto. Que o país está vivo
e ten unha literatura viva. Que
non hai que forzar nada. Anxos
demostra, co seu libro, unha for-

ma moderna de ser muller e de
estar na vida. Ela escribe nos rí-
os, nas mans, no corpo. Ela non
vai deescritora, e dígoo no sen-
tido de que me parece que o que
escribe neste diario é moi humil-
de. Pero a calidade literaria, na
miña opinión, é altísima.

Gústanme eses libros que
non queren ser libros, que que-
ren ser sucios, por así dicilo.
Que nacen no sexo e nas camas.
No insomnio. Nas rúas. Nos ba-
res. Libros cheos de palabras
que disparan e que non nos dei-
xan indiferentes. Son, os libros
como este, os que máis me gus-
tan. Os que máis me interesan.
Os que máis me chegan.

Gústame moito a escrita au-
tobiográfica, os desexos de ser
mala. Os cans pasando pola es-
trada. A lúa no ceo. O mundo ro-
to da moza Anxos. Os zapatos de
tacón que non poñemos. O riso
místico da noite. A loucura de ir
nun coche perdendo continua-
mente o dominio do volante. A
inseguridade que levamos no
sombreiro. O sangue que leva-
mos no corpo, esa violencia. A
autorrepresentación, como un
espello fantástico que nós mes-
mas reflectimos e deformarmos.
As nenas saltando nos patios.

Non creo que a literatura de-
ba romper a discontinuidade das

nosas voces. O frío que sentimos
ás veces. As lámpadas que non
nos dan luz. O interrogante nas
gargantas. A falta de saúde. As
cervexas que bebemos cos ollos
cerrados. A paixón que poñemos
no que vivimos, no que facemos,
no que somos. Sempre esperan-
do nas estacións de tren, sempre
viaxando, escapando. Sempre
buscando os soños e rompendo
os finais felices das películas que
non vemos. Porque hai outras
películas que nos gustan máis.
Películas que acaban mal, como
a vida. Non é ser masocas. É se-
guir o ritmo ilusionado da escu-
ridade que temos dentro de nós.
Queremos bailar moito e temos
dereito a abrir moito os ollos.
Queremos sangrar. Non somos
princesas. Somos cinza, e polas
noites falamos cos crocodilos, e
sentímonos ben. Fumamos moi-
to, é unha manía bohemia que
nos atravesa e que nos fai altas.

As nenas cantan. Cantamos.
Hai moitos baúles con moitas fo-
tos nas nosas casas. Moita humi-
dade nas paredes das nosas ca-
sas. Moita soidade. Moito silen-
cio. Moitas murallas que caen, e
seguimos sendo, toda a vida, op-
timistas. Porque levamos escrito
na cara o rumor clandestino do
tabaco. A fantasía de estar fóra
dos círculos pechados. As notas
musicais que escoitamos conti-
nuamente, e que as necesitamos,
como se de droga se tratase.

Gústame cando na literatura
se dá falta de pudor. Cando os
autores, ou autoras, se atreven a
desfacer a néboa e os lindes dos
terreos. Cando nos encoiramos
ao escribir. A forma de pintar de
Anxos Sumai neste libro é moi
valente. Aínda que ela para nada
se sinta valente. Porque o segre-
do está nos ollos que miran, no
corazón que sente. E a atmosfera
está chea de aeroplanos que pa-
san correndo moito. E dános ver-
goña que os demais pensen que o
saben todo de nós. Porque non é
certo. Porque nin nós sabemos
todo de nós, somos tan estran-
xeiras como o mar, como os
avións que corren moito, e pe-
chamos os ollos ao velos pasar.

E seguimos nos balcóns das
nosas  casas, co veciño imaxina-
rio, co tabaco que tanto nos gus-
ta, coa pintura das paredes das
nosas casas caendo pola humida-
de, co rock and rolle coa aven-
tura estropeada das nosas vidas.
Seguimos sen poñer tacóns. Se-
guimos abrindo un río nas mans.
Seguimos amando e sufrindo por
amor. Seguimos indo á aldea, pa-
ra perder a noción do tempo, e
amencer novas e limpas na cida-
de. Cos nosos amigos de Santia-
go e de todas partes. Coa lúa.
Coas nubes. Co aire. Coas nosas
bragas rotas. Cos nosos vestidos
esfiañados. Porque a vida é o
máis divertido que temos. E An-
xos camiña, perdida e feliz, coa
súa cazadora de coiro, por un la-
go vermello e sucio. A vida.♦
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Ana
Fernández
‘Empezamos
cunha censura
que non sabía
o que se
proxectaba’

A.N.T.
Este ano celébrase o cin-
cuenta aniversario do cine
clube de Pontevedra, no
que vostede participa acti-
vamente. Que vixencia te-
ñen este tipo de colectivos?

Neste momento en Galiza
perviven un total de vinte ci-
neclubes, espallados por todo
o país, sobre todo en Ponteve-
dra e Ourense. Dende que se
fundaron até agora foron mu-
dando pouco a pouco. O de
Pontevedra comezou en 1954
con Juan Manuel Azcano co-
mo presidente e con case sete-
centos socios. Agora segue ha-
bendo cinéfilos pero o número
de socios diminuíu, ao igual
que lle aconteceu ao resto.

Aque pensa que se debe?
Principalmente a que

moita xente prefire quedarse
na súa casa vendo o vídeo,
sen ter que estar pendente
dos horarios e sen a necesi-
dade de desprazarse.

E os cines comerciais,
aféctanlle aos cineclubes?

Moito problema non hai
porque a oferta é diferente.

Ademais da proxección
de películas todos os mér-
cores, que máis actividades
presenta o cineclube?

Conta cunha biblioteca,
na que se recolle moito mate-
rial documental e unha video-
teca que poden utilizar os so-
cios. Pero ademais, o cineclu-
be tamén colabora na progra-
mación cultural que organiza
o concello. Así participamos
nas Noites Abertas,nas xorna-
das do 8 de marzoou na Fei-
ra Francacoa proxección de
cinema de temática medieval.

En todo este tempo, como
foi mudando o cineclube?

Empezou coa censura e
coa lei de cineclubes. Lem-
bro cando se estreou Teléfo-
no Rojo, ¿volamos hacia
Moscú?, que estaba tan cor-
tada que non te decatabas da
trama. Había que facer moi-
ta burocracia para conseguir
as fitas pero, en moitas oca-
sións,  non coñecían o que
proxectabamos.

Como teñen previsto
festexar este aniversario?

De momento, estamos a
preparar un congreso para
outubro ou novembro, no
que participarán diferentes
expertos no ámbito do cine e
o cineclubismo.♦

sen poñer tacons
LUPE GÓMEZ

Anxos de garda é un libro escrito por unha nena de corenta anos, capaz de volver
xuntar a vida coa literatura e converter novamente un libro nun fenómeno social.

Anxos Sumai.                                                                           A. PANARO / Arquivo



MAR BARROS

As obras de Botero, Zuloaga e Barceló, entre outros artistas do século XX, repasan en

Pontevedra a intensa relación entre o corpo e a pintura, na exposición A arte do espido. Un

atractivo itinerario polas diferentes concepcións artísticas a través do corpo humano.

Os corpos espidos foron a obse-
sión dos artistas de todos os tem-
pos. Dende aquelas estatuas gre-
gas nas que o espido se convertía
en homenaxe e ofrenda aos deuses
até o Renacemento, momento no
que sería metáfora e medida do
mundo ao que se lle busca unha in-
terpretación antropolóxica, o signi-
ficado dos corpos foi mudando co
tempo nas diferentes expresións ar-
tísticas. Figuras grosas, delgadas,

de homes e de mulleres estiveron
sempre no punto de mira de pinto-
res, escultores e fotógrafos, olladas
persoais cargadas de emocións
que se traduciron ao lenzo e ao
papel e que aínda seguen sendo
fonte de inspiración creativa. 

Unha arte espida que ocupou
parte do esforzo e da creatividade
dos artistas. Agora pódese contem-
plar unha selección deste tipo de
obras baixo o título A arte do espi-

do, unha mostra que Caixanova
presenta na súa sala de exposi-
cións de Pontevedra e que se po-
derá visitar até o vindeiro 28 de fe-
breiro. Unha aproximación a un
dos temas máis naturais e máis
controvertidos dos tratados na his-
toria da arte, a través das repre-
sentacións modernistas, cubistas ou
figurativas que se viñeron facendo
no Estado español dende o pasa-
do século.

Subxectividade e experimen-
tación, estes son os piares bási-
cos que rexen na arte moderna e
tamén esta mostra, comisariada
por Marisa Oropesa, na que as
representacións de grandes artis-
tas, como Botero ou Antonio Sau-
ra, van recordando o itinerario
que o espido foi trazando neste
período. Cun total de corenta
obras, dende Julio Romero de To-
rres, c’O baño da colexiala, da-
tada en 1917, até Antonio Feli-
pe, cunha creación realizada en
2002, a exposición aborda o es-

pido dende as múltiples tenden-
cias que seguiron os creadores
no século pasado e no actual, co-
mo o modernismo, o surrealismo
ou a arte abstracta.

Obras de Eugenio Granell, Da-
niel Vázquez Díaz, Ramón Gaya
ou Pedro Chillida e a fotografía de
Ouka Lele mostran os corpos femi-
ninos dende diferentes ópticas, en
total corenta representacións que
percorren a xeografía humana, nas
que se resalta a beleza das formas
ou se poñen de manifesto as súas
imperfeccións.♦
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O baño da colexiala. Óleo sobre lenzo, de Julio Romero de Torres.

Venus bruta. Óleo sobre lenzo de Miquel Barceló.

CORPORA L
X E O G R A F Í A

CORPORA L

Nu. Óleo sobre lenzo, de Ignacio Zuloaga. 
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Unha pantasma agachada tralo
rostro de Vítor Mosqueira, un
avogado metido a detective e un-
ha secretaria teñen que resolver
unha serie de misterios que azou-
tan unha vila ficticia alá polos
anos vinte. Esta sería a trama de
As leis de Celavella, a serie re-
centemente estreada na TVG,
que ten como escenario a vila de
Betanzos e os lugares que a ro-
dean. E non é por casualidade
que os encargados da fotografía
da serie escollesen este concello
coruñés para rodar durante o ano
pasado as escenas de exteriores.
Onde mellor que polas empina-
das rúas custodiadas por sopor-
tais e atrapadas entre dous ríos
para situar intrigas e reencontrar-
se co pasado? Por iso, agora que
xa non hai perigo de esvarar con
cabos e tropezar con cámaras e
actores, esta semella ser unha das
mellores ocasións para visitar
Betanzos, de tomar uns viños na
zona vella ou de perderse nas co-

vas con estalagmitas artificiais
d’O Pasatempo.

O casco vello da cidade, de-
clarado Conxunto Histórico Artís-
tico en 1970, podería ser o punto
de partida de calquera roteiro pola
vila, unha das zonas antigas máis
interesante que se conservan no
país, ateigada de arte e de historia.
Paseando polas rúas estreitas flan-
queadas de casas con galerías e
balcóns nas súas fachadas, un da-
rase nos fociños coa igrexa de
Santa María ou a de San Francis-
co, obras góticas mandadas cons-
truír por Fernán Pérez de Andrade
no século XIV, coñecido polo al-
cume ‘O Bo’. O seu símbolo, un
xabarín, aparece espallado por to-
da a vila, en moitas das obras que
financiou en Betanzos. De finais
do XV son as tres portas antigas
polas que se accedía a cidade que
aínda se conservan e polas que se
pode pasar para tomar unhas tapas
ou unhas cervexas nos locais da
zona ou ir de copas pola noite. Ta-

mén é obrigado percorrer o antigo
barrio xudeu polos seus camiños
estreitos e comunicacións interio-
res, do que se conservan algúns
vestixios do seu pasado, sen es-
quecerse de pasar polos Soportais
dos Campos, na rúa dos Ferrado-
res ou de visitar a Casa de Pita, un
edificio modernista levantado por
Matías Witz en 1906.

Sen embargo, aínda que a ci-
dade destila atractivo e historia
por todos os seus recunchos, con
anacos modernistas, medievais,
feiras seculares e globos aerostá-
ticos para as ocasións especiais,
O Pasatempo ten un valor espe-
cial, dacabalo entre o pasado e o
presente, a ledicia e a desgracia. 

O Pasatempo non é máis que
unha construción precursora dos
actuais parques temáticos que
tanto euro e tanto dólar recadan
ao ano, realizada sen ánimo de
lucro, cos cartos que os indianos
Xoán María e Xesús García Na-
veira fixeron na Arxentina a fi-

nais do século XIX. Quizais, ao
principio, a construción do par-
que puido parecerlle aos veciños
unha frivolidade, xa que nese
momento a vila atravesaba unha
crise económica da que lle custa-
ría repoñerse. Sen embargo, as
obras deron traballo a moitas fa-
milias e dende hai moito tempo,
os seus xardíns e a súas salas de
fantasía non pasan desapercibi-
das até o punto de que moitos
coinciden en que ninguén debe-
ría saír de Betanzos sen botar un
ollo ao Pasatempo. A galería dos
reloxos, con todas as horas do
mundo, o Estanque do Retiro, as
covas de cemento e escaiola re-
pletas de estalactitas e estalag-
mitas, o León Monumental, os
colosos de pedra ou o impresio-
nante muro policromado con pi-
rámides de Exipto, a Muralla
China, o canal de Panamá... E to-
do cincuenta anos antes de que
Walt Disney comezase a levantar
o seu imperio.♦

Betanzos, unha vila de película

Sitios Mar Barros

Comentarios dionisíacos            Irmandade dos Vinhos Galegos 

Encontramos, as vezes, no mer-
cado albariños com defeitos. O
albariño está “pasmado”, chairo,
plano, flat, quando nom tem sa-
bor nem aromas, nom tem acidez
fixa, desequilibrado por umha
colheita demasiado madura, ou
corrigido na adega, rebaixando
demais esta acidez fixa. O albari-
ño é dos vinhos mais acedos, por
acima dos 6,5 g/litro de tartárico,
mas deve de estar sempre equili-
brado, com grado alcoólico ade-
quado. 

Por outra parte, encontramos
ás vezes albariños cabeçons, que
fam doer a cabeça e isso pode ser
devido a várias práticas: umha
de elas, frequente também nos
vinhos verdes, é a abundância de
sulfuroso, conservante impres-
cindível dos vinhos, porém nega-
tivo e produtor das dores de ca-
beça quando pasa da norma más-
sima. Outra possibilidade pode
ser o feito de acrecentar-lhe açú-

car para subir-lhe o grado, que
produz álcoois superiores, amíli-
co, ispropílico, furfurol, etc, que
tambén suben a cabeça. A aguar-
dente acrecentado em ocasions
tambén produz o mesmo efeito. 

Em cada família, como em
cada Denominaçom de Origem,
há individuos e marcas que dam
fama e glória ao apelido, que
som o orgulho da casa ou da ade-
ga, que se esforçam por melhorar
e fazer-se cada vez melhores. E
outros que vam detrás, a remor-
que, aproveitándo-se e vivendo
do apelido, da fama e sona da de-
nominazóm, ovelhas negras que
van mesmo desacreditando a zo-
na, com vinhos que desmerecen
a familia, porém fazendo bom
negócio cada ano. 

Dentro do Albariño, e mesmo
em cada umha das subzonas Ro-
sal e Minho, Soutomaior e Sal-
nés em Pontevedra, e Vedra/Ul-
ha na Corunha há que diferenciar

bons e regulares, e ainda outros
que degradan a imagem e cate-
goría genérica do Albariño. 

Teríamos que explicar que
nom todas as terras plantadas
som tam boas para produzir este
vinho. Como é dos produtos
mais rentáveis da nossa terra, es-
tá-se a plantar em lugares nom
ajeitados, como ladeiras mal
orientadas, fondais de val, bons
para o milho e horta, e que nom
correspondem á cultura do te-
rroir . 

Temos que velar e dar-lhe ao
Albariño a identidade, autentici-
dade e originalidade que necessi-
ta e merece, e nom andar corre-
gindo as deficiências da natureza
e plantaçom, com prácticas eno-
lógicas negativas ou mesmo
proibidas. 

O Albarinho é um dos vinhos
mais difíceis, e tem muitos pe-
quenos detalhes na sua elabo-
raçom, que deve ser mui cuida-

da. Tem uns exactos dias de ven-
dima óptima, entre o verde e o
sobremaduro-oxidado, tem um-
ha enología muito delicada, e
nom vamos opinar como Rober
Parker, que diz que haveria que
fusilar uns quantos enólogos.
Mais si estaríamos tentados de
desqualificar e tirar-lhe o título
(se o tiverem) a alguns que an-
dan a manipular vinhos por aí,
sem respeito, temor nem pudor.
O duro trabalho de um ano do
agricultor pode estraga-lo um
enólogo nuns momentos de ig-
norância ou atrevimento. 

Cada vez o Conselho Regula-
dor tem que controlar mais a
qualidade, tentando que uns vin-
hos nom degraden a boa fama,
sona e imagem dos outros, e a
global em geral. Umha grande
responsabilidade, cada vez mais
necessaria, imprescindível para
vinhos de essa alta relaçom qua-
lidade/preço...♦

Albariño pasmado, Albariño cabeçón

Na procura
do senso
perdido
XURXO G. LEDO

Estaba eu a pensar nun
deses momentos nos
que a mente cavila pero

non sabe moi ben no que.
Xa entenden, ocioso pero
cun gran interese intelectual.
Entón ollei un xornal e vin
que o PP presentara os seus
candidatos e que para
buscarlles acomodo aos
actuais ministros,
presentábaos en
circunscricións distintas das
que lles corresponderían por
empadronamento. Práctica
esta non exclusiva do PP e
común nos partidos
nacionais-centralistas.

Vostedes dirán: “e que
máis ten, sonche todos
iguais”, non embargante eu,
como son un pouco criticón,
penso que a xogada non é
moi lóxica e menos coheren-
te. Unha persoa de
Pontevedra preséntase como
candidata por Sevilla para re-
presentar os sevillanos e un
murciano preséntase por Ou-
rense para representar  os ou-
rensáns; a min non me remata
de cadrar.

Resulta que un partido po-
de perder as eleccións tendo
maior número de votos pola
representatividade territorial,
como é o caso de Cataluña,
pero despois a distribución te-
rritorial non deixa de ser máis
cun artiluxio para xogar a
erótica do poder.

Ben farían os
responsables de PSOE e BNG
en aprenderen a xogar
estudando un pouco as
tácticas e estratexias dos
deportes de equipo, así como
adicar un pouco de tempo a
ler A arte da guerra (clásico
oriental).

De todos modos quero re-
coñecerlle públicamente ó PP
a intelixencia para entender o
que a xente da rúa quere, o
que demandan os cidadáns,
porque non poden estar os
opositores toda a vida lamen-
tándose das caciquerías ou
das compras de tránsfugas.
Ou é que todos os meus
males son por culpa dos meus
inimigos?.

Pensan señorías da oposi-
ción que van gañar votos en
Vigo?, que o PP vai perder
apoios por un “desliz”
sexual?

A conto disto vénme á ca-
beza unha canción que di
algo así como: “á miña casa
non quero que veñas, sempre
me fodes, nunca me
empreñas”.

Coma sempre, a sabedoría
popular achega moitos exem-
plos de que os insensatos non
perderon o xuízo, perderon a
cabeza e as eleccións, e os
paisanos a vergoña.♦



Fernando Varela voceaba os
xornais da Coruña. Tiña cinco
irmáns pequenos ao seu cargo e
a súa avoa Felisa completaba
unha familia pobre de máis. Or-
fo, era amigo meu. Dos meus da
escola do ferrolán. 

A Fernando Varela o profe-
sor dos obreiros non lle cobraba
o pouco que xa cobraba. Sabía
dos apuros e esforzos cos que
tentaba botar adiante aos seus
irmáns. Quería sacalos da fame
para que non deran na xolda e
na rúa.

Fernando Varela, era un aín-
da neno, vendía os xornais coa
súa voz ronca e afónica. Che-
gabálle dabondo e mesmo can-
taba con ela na rondalla de an-
troido do ex marqués Pibela. O
Pibela armadanzas de coplas
como aquela do carnaval de
1936 na que ao alcalde Fandi-
ño, o do bombín, lle alcumaban
de “alcaldesa”.

Fernando polos seus irmáns
apañaba os traballos que fixera
falla.  De peón nas obras ou pin-
tando calquer parede por encar-
go. Veciño do calellón de Mar-
cos de Naia aínda sacaba tempo
para estudar a canda nós. De noi-
te collía os libros e ben cedo ma-
drugaba para vender xornais.

Chegaba ao seu punto ás se-
te da mañá. Xusto ao pé do eu-

calipto centenario da praza de
Pontevedra que acollía baixo a
súa frouma os veigueiros tamén
madrugadores na procura de
traballo. Alí foi onde o colle-
ron.

No cuartel da Falanxe de Jua-
na de Vega obrigáronlle a beber
gasolina antes de darlle o paseo e

ás beiras dunha estrada foi o cri-
me. Certificaron a súa morte sen
apelidos, abandonaron o seu cor-
po e agacharon o baleamento
cunha hemorraxia interna nos
papeis da defunción.

A súa avoa Felisa, a mellor
vendedora que nunca tivera La
Voz de Galicia, pouco tempo

adiou o morrer. Faltáballe o seu
Fernandiño dos xerseis verme-
llos e das camisas tamén verme-
llas. As que vestía cos pantalóns
de pana remendados e as alpar-
gatas rachadas. Rotas como unha
vida que non lle deu para moito
máis. Pelo roxo, peito roxo, ollos
claros, tiña 17 anos.♦
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Anxos,
Rosa e
Lupe
FRANCISCO CARBALLO

Aliteratura galega en
mans de mulleres está
na xerfa das ondas.

Que tres  escritoras se moven
polas rúas santiaguesas:
Anxos, Rosa e Lupe! Con
Fisteus era un mundo
(edicións A Nosa Terra) foi
Lupe Gómez a  provocadora,
cunha nova sensibilidade do
mundo rural. Nada a ver co
ruralismo que rexeitaba
Manuel Antonio. Enseguida
Resistencia, de Rosa Aneiros.
De entrada pareceume que re-
flectía a José Saramago; mais
non, Resistencia (Xerais) ten
unha soberbia estrutura,
paixón e linguaxe. 

Agora é como se todo o
mundo andase co Anxos de
garda (A Nosa Terra) no
peto, o agasallo de Anxos Su-
mai. Anxos ten a tenrura de
Rosalía, embruxo entre musi-
cal e deportivo e a novidade
do blog.Dános un fresco a
arquivar da situación social e
anímica da súa xeración
universitaria: solidaridade coa
sociedade de procedencia,
paixón polo país, cosmopoli-
tismo, liberdade. Anxos trans-
mite a impresión de gardar na
mente e no corazón os ideais
de tantos estudantes dos 70-
80 que forneceron a universi-
dade de coraxe, de grandeza e
de deshibicións. 

Agora estamos noutra xei-
ra estudantil. Agora as repre-
sións das mentes non son tan-
to da “bota policial”, que
tamén, como dos scranse das
finanzas. Hai un estado de si-
tio financeiro que expulsa in-
telixencias e secuestra
corazóns. Mais non é o caso
de lamentalo. Anxos de garda
reconcilia a moitos coa litera-
tura feminina; dá orgullo de
estirpe; sabe a mel de abella e
a mexillón de rochas. 

Anxos de gardaten forma
de diario; de  setembro a
abril. O escenario abranxe de
Santiago a Catoira máis unha
escapada a Madrid. Os parti-
cipantes deste teatro son nu-
merosos. Sumai sentencia co
néctar de varios autores. Con
Plutarco dinos: ”Mentres os
intelixentes deliberan, os
parvos deciden”. É o que pa-
sa neste país. (p.78). Narra
as peripecias interminábeis
dos que buscan piso en San-
tiago e observa comensais
tranquilos, “incluso van dur-
mir satisfeitos deixando de
facer hoxe o que poderán
deixar de facer tamén
mañá”( Fernando Pessoa)(p.
170). 

Anxos de gardacomo Re-
sistenciaou Fisteus era un
mundo, ten un recendo
confortante. Son medicina;
dan alegría de vivir e de
formar na fileira dos que nes-
ta terra mantén incólume a li-
berdade de pensar e sensibili-
dade da pertenza. ♦

O título é uma parte fundamen-
tal de toda obra criativa. É a cla-
ve para descodificar a mensa-
gem. Também é reclamo para in-
teressar aos potenciais utentes.
O título é a porta de entrada a
um mundo criado, não engen-
drado, na imaginação do seu au-
tor. O título é a culminância de
uma vontade criadora.

Na música culta existem
exemplos de uma grande varie-
dade de formas de titular. Temos
títulos formais, religiosos, poéti-
cos, circunstanciais, evocativos,
políticos, infantis, de homena-
gem, alusivos, plásticos, crono-
lógicos, cabalísticos, ingénuos, e
também os temos de escândalo,
vingança, ofensivos, de denún-
cia, vindicativos, etc.

Titular uma obra musical,
pura abstracção, não é matéria
de estudo na formação dum
compositor. É como um segre-
do profissional que ninguém
desvela. Cada compositor vai
experimentando títulos, obser-
vando os resultados, deduzindo
hipóteses de novos títulos, e as-
sim pelo método científico a fi-
nal da sua vida conclui que só
existem três grandes tipos de tí-
tulos musicais, os típicos, os tó-
picos e os originais. Todos têm
as suas normas, especialmente
os originais.

Típicos, são os títulos pró-
prios da música, como os indica-
dores da forma –sonata, rondó,
fuga–, do ritmo –muinheira, val-

se–, do tempo –lento, allegro–,
do carácter –jocoso (scherzo),
fúnebre–, da formação –trio,
concerto para orquestra. Tópi-
cos, são títulos abundantes nos
catálogos mas que não proce-
dem da música –heróico, balada,
nocturno, réquie, evocação, al-
vorada. Originais, são os títulos
que reconhecemos como dife-
renciados e distintivos –Octan-
dre, Consagração da primavera,
Turangalila.

Eleger o título mais adequa-
do para uma obra musical é ta-
refa de grande responsabilida-
de. Certamente o título não
emenda uma obra má, mas pode
arruinar o êxito de uma boa
obra. Penderecki estreou no
1961 uma obra que o levou à
fama e reconhecimento interna-
cional, mas isso foi possível de-
pois que um amigo lhe dissera
que evocava a mais grande bar-
bárie da humanidade, a maior
destruição massiva de pessoas
civis em um tempo tão curto
–mais de cem mil pessoas em
apenas uns segundos– executa-
da pelos usamericanos sob uma
cidade habitada. O título passou
a ser “Treno para as Vítimas de
Hiroshima” e a obra adquiriu
uma carga simbólica que a con-
verteu num ícone emblemático
da vanguarda expressionista.

Como exemplo de um pés-
simo título proponho o que en-
cabeça este artigo. É uma frase
inacabada que precisa de co-

mentário e isso invalida-a co-
mo titular. Tampouco entra nas
tipologias citadas, e teríamos
de criar uma nova para os títu-
los carentes de inteligência,
brutos ou estúpidos. Se num
programa de concerto apare-

cesse um título assim, precisar-
se-ia duma espingarda para re-
matar a obra.

Dizem que ele assim o disse,
mas eu não posso dar crédito a
tanta inabilidade do cacique cultor
para obter melhores titulares.♦

O Bardo na Brêtema                          Rudesindo Soutelo

Se se põe a tiro...

Pequenas Obras Mestras

da Nosa Literatura

Manecho
o da rúa
Xosé Lesta Meis

Un relato sen concesións

sobre a emigración a Cuba

nos comezos do século XX.

Lesta Meis viviu na súa

propia pel as duras

condicións de vida dos

campesiños galegos que

chegaron a traballar nos

“ingenios” da illa caribeña.

A NOSA TERRA

O vendedor de xornais Fernando Varela

Fernando vendia os xornais na Praza de Pontevedra, na imaxe.



AmesAmes
■ TEATRO

CÍRCULO
No Centro Socio-Culturales-
te venres 30, Teatro de Nin-
gures representará esta obra.

BaionaBaiona
■ ACTOS

TERTULIAS DO IEM
O venres 6 ás 20:30 h.,
Marcial Gondar Porto-
sany, antropólogo e mestre,
impartirá unha charla no
hotel Bahía dentro do ciclo
O Autor e a súa Obra,que
presentará o psicólogo Xil-
berte Manso. Ao remate da
mesma haberá unha cea co
relator na que se presentará
un viño ou outro produto do
país. As reservas para a cea
fanse no telf.  629 890 320.

■ LEITURAS

LA MEMORIA
RECUPERADA
Libro da xornalista Mª Anto-
nia Iglesias,que será presen-
tado, na Biblioteca Munici-
pal, este xoves 29 ás 20:30
polo historiador e subdirector
doInstituto de Estudos Miño-
ranos,Xoán Glez. Péreze o
xornalista Iago Martínez. 

O BarO Barcoco
■ ACTOS

FESTA DO BOTELO
A Casa da Culturamáis o po-
lideportivo CEIPCondesa de
Fenosaserán, respectivamen-
te, os escenarios do pregón e
xantar desta festa gastronómi-
ca de exaltación deste produto
rei da gastronomía da vila. O
sábado 31 das 12 h. en diante.

■ CINEMA

LOS ABAJO FIRMANTES
Poderemos ver esta fita, di-
rixida por Joaquín Oris-
trell, no cine clube Groucho
Marx este xoves 29 ás
22:30 h. O venres 30 e do-
mingo 1 ás 22:30 h. e sába-
do 31 ás 17 h., 20 h. e 22:30
h. vai ser proxectada Mas-
ter and Commanderprota-
gonizada por Russel Cro-
we; o mércores 4 e xoves 5
de febreiro ás 22:30 h. po-
deremos gozar con Noviem-
bre,de Achero Mañas.

■ EXPOSICIÓNS

NUESTRASMARIPOSAS
A mostra realizada por Mi-
crofauna, co asesoramento
da Universidade Autónoma
de Madrid, fai un percorrido
polos ecosistemas das distin-
tas comunidades autónomas
mostrándonos as especies de
bolboretas endémicas, úni-
cas e irremprazábeis, para o
seu mellor coñecemento edi-
vulgación. Na sala da Casa
Grande de Viloriaaté o 11 de
febreiro de 19 a 21 h. As vi-
sitas escolares pódense con-
certar no telf. 988 320 053.

BoirBoir oo
■ TEATRO

CANTA CONNOSCO
Representación músico-tea-
tral para crianzas da man de
Migallas Teatro este venres
30 na Casa da Cultura.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

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

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

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

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 entre-
ga 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
■ CINEMA

CGAI
Programación do Centro
Galego de Artes da Imaxe:
No ciclo adicado a Akira
Kurosawa poderemos ollar
este xoves 29, Tora no o fu-
mu otokotachi / Os homes
que camiñan sobre a cola
do tigre (1945). No ciclo
“Nicolas Philibert: conver-
ter o ordinario en extraor-
dinario” poderemos ollar
Être et avoir / Ser e ter,o
venres 30 e sábado 31. A
Jacques Tatiestá adicado o
ciclo que proxectará Jour
de féte / Día de festa(1949),
o vernes 30 e sábado 31.

■ EXPOSICIÓNS

MIES VAN DER ROHE
Arquitectura e Deseño en St-
tugart, Barcelona e Brno.
Organizada polo Vitra De-
sign Museum, a mostra
axunta os mellores deseños
de mobles do arquitecto, do
período 1927-31, e presenta-
dos en íntima relación co seu
contexto de creación: as vi-

vendas experimentais en
Weissenhof, Stuttgart; o Pa-
villón Alemán en Barcelona
e a Vila Tugendhat en Brno.
Ludwig Mies van der Rohe
(Aquisgrán, 1886 - Chicago,
1969) é considerado, tanto
polo seu legado arquitectóni-
co como polo labor académi-
co e organizativo, como un
dos mestres de maior tras-
cendencia e influencia no de-
senvolvemento e evolución
da arquitectura mundial no
pasado século. Na Funda-
ción Barrié até o 2 de maio
(www.fbarrie.org).

CENTRO DE FORMACIÓN
DO BANCO PASTOR
A mostra reúne maquetas e
paneis dos oito anteproxectos
presentados por outros tantos
arquitectos, bolseiros da fun-
dación, ao concurso por invi-
tación para a construción dun
Centro de Formaciónpara o
Banco Pastor na Granxa do
Pampillal (Mondego, Sada).
Na sede da Fundación Barrié
até o 2 de maio.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 04
As obras do prestixioso pre-
mio de fotografía da natureza,
recoñecido como o máis im-

portante do mundo, organiza-
do pola BBC Wildlife Maga-
zine e o Museo de Historia
Natural de London estarán
expostas até o mes de xullo
no Aquuarium Finisterrae.

KENNETTH SLEVIN
As acuarelas deste artista es-
tán expostas na sala Portas
Ártabrasaté finais de xaneiro.

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

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, podere-
mos gozar coas fotografías ae-
reas de Xurxo Lobato na sala
da Fundación Caixa Galicia.

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 re-
servou ás princesas das cor-
tes europeas dentro da polí-
tica internacional e as alian-
zas dinásticas, a relación en-
tre arte e ideoloxía durante o
Absolutismo, e o conseguin-
te uso das decoracións. 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).

CICLO XOVES
INTÉRPRETES
O martes 3 de febreiro ás
19:45 h. na Fundación Ba-
rrié terá lugar a final da VIII
edición, que se clausura co
concerto no que os dous fina-
listas competirán polo pre-
mio de 6.011 euros podendo
optar, ademais, a participar
nun concerto coa Orquestra
Sinfónica de Galicia.

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

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. 

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

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

Radio Fene e o Concello de Vila-
garcía convocan, por separado,
outras novas edicións do Concur-
so de Cartas de Amor. Até o 11
de febreiro, poden participar nes-
tas dúas convocatorias. No caso

de Fene, cómpre unha declara-
ción amorosa, que será premiada
cunha noite de cea e durmida no
Pazo Libunca de Narón. No caso
vilagarcián, o premio consiste en
365 euros e un bono de hotel.♦

CarCar tas de amortas de amor
O O TTrinquerinque

O coñecido grupo de música tradi-
cional celebra os 10 anos de historia
e continúa de xira polo país para
apresentar o seu último traballo, Moe
e Moa,gravado en vivo. Co seu va-

riado repertório e contundente direc-
to a festa está asegurada. Este xoves
29 o concerto será no teatro Rosalía
da CORUÑA; e rematarán o venres 30
no Auditoriode CARBALLO .♦

Os CempésOs Cempés
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☞ PAYCHECK. Unha
empresa bórralle a me-

moria a un enxeñeiro tras unha
investigación de tres anos e, ao
abandonar o traballo, o cientí-
fico descobre que intentan ma-
talo pero non sabe por que.

☞ 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 con-
quistará Minas Tirith. Consegui-
rá Aragorn sobrevivir 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
extrarradio londinense, onde
unha caixeira casada cun ta-
xista e con dous fillos com-
proba que non hai moitas
oportunidades.

☞ O DERRADEIRO
SAMURAI. Por diñeiro,

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

☞ LOVE ACTUALLY .
Comedia navideña,

simpática e con diálogos inte-
lixentes. Todo o elenco do ci-
nema británico, de Hugh
Grant a Emma Thompson, pa-
sa por esta película 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
riscos.

☞ TODO O DEMAIS.
Un escritor de humor

ten difíciles relacións coas
mulleres e na actualidade ape-
nas ten sexo coa súa compa-

ñeira. Comedia de Woody
Allen que insiste na psicanáli-
se e a creación.

☞ OS IMPOSTORES.
Un estafador 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.♦

CarCar teleirateleira

Mostra
sobre o

arquitecto
Mies van

der Rohe na
Fundación
Barrié da
CORUÑA.
Na imaxe

da dereita,
a silla

Tugendhat,
por el

deseñada.

No Museo
Histórico de
Sargadelos,

en CERVO,
podemos

ollar a
exposición
adicada a

Ánxel Casal.

Sobre o
lado
científico do
cómic vai a
mostra do
Museo do
Humor de
FENE.
Á esquerda,
Mafalda,
criación do
debuxante
arxentino
Quino.
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Instituto de Estudos Miño-
ranos, que podemos ollar
no café Rañolasaté finais
de xaneiro. 

LalínLalín
■ EXPOSICIÓNS

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

■ TEATRO

FOBIAS
Lagarta Lagarta representa
esta obra,Fobias (Unha es-
traña noite na casa de Luís
Mendía),de José Luís Prieto,
Premios Max 03, dirixida por
Lino Braxe e con Rosa Álva-
rez, Belén Constenla, Flor
Maceira e Iolanda Muíños
no reparto, sendo o produtor
Ernesto Chao, este venres 30
no Auditorio Municipal.

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.

HISTORIA
DOS ADHESIVOS
A sala de exposicións do
Pavillón Central da Facul-
tade de Veterinaria acolle,
até o 30 de xaneiro, unha
exposición sobre a transi-
ción española. Os adhesi-
vos: a arte, a mensaxe, a
importancia da publicidade
e propaganda nuns tempos
nos que, no Estado español,
se comezaba a facer políti-
ca a través da imaxe.

COLECTIVA
Mostra da obra de 10 pintores
na fundación Caixa Galicia.

■ MÚSICA

MONDOPÉTRIZ
Esta banda nace do interese de
músicos de diversos estilos e
procedencias por facer unha
música heteroxénea e diferen-
te, o que provoca unha particu-
lar 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.

■ TEATRO

LAZARILLO
Obra que representará Cara-
muxo Teatro este sábado
31. No día seguinte, domin-
go 1, Artello-Teatro Alla
Scala 1:5representará Ama-
dís de Algures. E o mércores
4, Nordesía Producións,
con Carlos Blanco, Ramón
Pinheiro, Uxía Pedreira e
Nathan, presentarán Dillei.
Todas as obras no Auditorio
Gustavo Freire.

MonforMonfor tete
■ TEATRO

OBRAS COMPLETAS
DE W. SHAKESPEARE
A cargo de Producións Li-
brescenaeste xoves 29 na
Casa da Cultura.

OrdesOrdes
■ EXPOSICIÓNS

PREMIO
DE FOTOGRAFÍA
LUÍS KASADO
As imaxes presentadas nes-
te certame reúnense nesta
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 NOVA
ESCOLAGALEGA
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.

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

ANTON BUCIÑOS
Os seus cadros pódense ver
na galería Volter.

■ TEATRO

FOBIAS
Lagarta Lagarta represen-
ta esta obra,Fobias (Unha
estraña noite na casa de
Luís Mendía),de José Luís
Prieto, Premios Max 03, di-
rixida por Lino Braxe e con
Rosa Álvarez, Belén Cons-
tenla, Flor Maceira e Io-
landa Muíños no reparto,
sendo o produtor Ernesto
Chao, este sábao 31 e do-
mingo 1 no teatro Principal.

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 africa-
no (AIDA), coa que se pre-
tende rachar cos habituais tó-
picos sobre o mundo africa-
no a través do coñecimento
de elementos como másca-
ras, estatuas, vestimentas,
pairos, obxectos rituais, arte-
sanía ou instrumentos musi-
cais de grande riqueza. Pó-
dense solicitar no museo vi-
sitas para escolares guiadas
por personal da asociación.

As PontesAs Pontes
■ EXPOSICIÓNS

ENERXÍA
Módulo expositivo da futura
Casa da Enerxía, instalado 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
■ EXPOSICIÓNS

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

A ARTE DO NU
A sala de Caixanovaacolle,
até o 28 de febreiro, esta
mostra na que se reunen
obras de autores da relevan-
cia de Zuloaga, Botero,
Miquel Barceló ou Rome-
ro de Torres, nunha selec-
ción de arte contemporánea
española que estuda a visión
moderna dun discurso apa-
rentemente clásico, o atrac-
tivo da aproximación ao que
habitualmente esta oculto, e
en épocas non moi lonxa-
nas, incluso prohibido.

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.

■ MÚSICA

GAITEIROS DE XISTRA
Este coñecido grupo vai to-
car a súa música popular
dentro do ciclo de Activida-
des para Escolaresque or-
ganiza Caixanova, o xoves
29 e venres 30 ás 10 e ás 12
h. no Pazo da Cultura.

■ TEATRO

DOMINGOS
DO PRINCIPAL
Coa promoción do Concello
e coordinado por Teatro
Akatro este ciclo, destinado
ao público familiar, chega á

V edición cunha selección
dos mellores espectáculos
realizados ao longo da pe-
nínsula Ibérica, prestándolle
este ano especial atención á
música. O domingo 1 ás
18:30 h. Talía Teatro pre-
sentan Eu así non xogo!,
onde os personaxes xogan e
se enfadan nun parque. As
entradas poden recollerse no
teatro Principal os días de
función dúas horas antes do
comezo da mesma a 2 euros,
ou mercalas a través de
www.caixagalicia.es ou no
telf. 902 434 443.

O PorriñoO Porriño
■ 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.

■ TEATRO

O LAPIS
DO CARPINTEIRO
Basada en textos de Ma-
nuel Rivas, será represen-
tada por Sarabela Teatro

este venres 30 na Casa da
Cultura P. Lloréns.

SantiagoSantiago
■ ACTOS 

PREMIO PORTAPAZ
O Seminario Galego de
Educación para a Pazentre-
gará o premio a Xosé Couso
(in memoriam) o venres 30
ás 19:30 h. na Aula de Cul-
tura de Caixa Galicia.

■ CINEMA 

DEEPBLUE
Documental de Alastaif
Fothergill e Andy Byatt
(Alemaña-Reino Unido,
2003) que poderemos ollar
no cine Yagoaté o 3 de fe-
breiro ás 18, 20:15 e 22:30
–escepto o martes 3 que só
haberá a sesión das 18–.
Imaxes únicas do mundo
oceánico reunidas durante
varios anos de rodaxe.

SANTA LIBERDADE
O documental, dirixido por
Margarita Ledo (Galiza,
2004), sobre o secuestro do
cruceiro Santa Maria por
un comando galego-portu-
gués, poderemos ollalo no
cine Yagoo martes 3 de fe-
breiro ás 20:15 e 22:30 den-
tro da programación do ci-
ne-clube Compostela.
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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

Chega ao noso país o recoñecido
Rafael Amargo, que dirixe e re-
presenta este espectáculo baseado
na obra de Federico García Lorca,
onde recolle as impresións do poe-
ta na súa estancia nesa cidade, en
1929. O máis tradicional da arte
flamenca fusiónase con tendencias
contemporáneas, tanto na coreo-
grafía como na música, na que está
presente o jazz e a música latina, e

tamén se inclúe o recitado en ima-
xe de poemas do libro de Lorca por
actores como Marisa Paredes,
Cayetana Guillén Cuervoou Jo-
án Crosas. O xoves 29 ás 21 h. no
teatro Principal de OURENSE; o do-
mingo 31 ás 20:30 h. estará no
C.C.Caixanova de VIGO; e o luns 2
de febreiro ás 20:30 h. no auditorio
Gustavo FreiredeLUGO. Máis in-
formación en www.caixanova.es.♦

Poeta en New Poeta en New YYorkork

A Fauna Máxica é o tema central
do salón que se celebra no Pazo
da Culturade PONTEVEDRA entre
o 1 e o 8 de febreiro, promovido
polo Concello, AS-PGe o colec-
tivo +LIBROScoa colaboración de
multitude de entidades. Acolle
unha ampla mostra de libros in-
fanto-xuvenís en galego, castelán
e portugués; a exposición Mara-
billa de seres: criacións literarias
e plásticas do alumnado da co-
marca; os orixinais de Lázaro
Enríquez para o Diccionario de
seres míticos galegos; as mostras
Personaxes Extraordinarios:
ilustración, pintura e obxectos de
Sergio Casás; e ¿Existimos?,
gravados realizados por estudan-

tes de estampación na Faculdade
de Belas Artes; Pelos de bruja
cos orixinais do conto de Marí
Méndez-Ponteilustrado por Al-
fonso Ruano e demáis instala-
ciós artísticas elaboradas polo
alumnado da Escola de Cantei-
ros, Faculdade de Ciencias So-
ciais, asociación Arxilarte, Alba e
a asociación pontevedresa para o
síndrome de down Xuntos. Du-
rante a semana desenvólvense
multitude de actividades dirixidas
tanto a escolares como a adultos:
Contacontos a cargo de Pavís Pa-
vós, Pepo Suevose María Cam-
pos e Raquel; escritura creativa
polo Colectivo Tagen Ata; ilus-
tración da man de Óscar Villán e

Kiko da Silva; obradoiros de li-
teratura con Xosé Miranda, Ale-
xandre Perafitae Jesús Callejo;
de literatura infantil impartidos
por Sabela Gago; de ilustración
por Miguelanxo Prado; e de
Música e literatura oral na África
Negrapor Polo Vallejo. Adrama-
tización chegará con Antonio
Reigosae a representación do re-
lato O demo de Redondela; Mi-
gallas Teatro e o espectáculo
Contacontos; a maga Rotundifo-
lia presenta Rotundifolia y sus
inventose Rotundifolia y el Lu-
gar Pensativo; o Mago Tetofas-
cinará con A maxia dos soños.
Ademais, o martes 3 ás 20:30 h.
Suso de Torofalará de O mito e

nós, no teatroPrincipal; o mérco-
res 4 ás 20:30 h preséntase na ga-
lería Sargadeloso programa Pon-
te nas ondas, proxecto para a de-
fensa do patrimonio da tradición
oral galega; o xoves 5 ás 20:30 h.
no teatro Principal, Polo Vallejo
e un grupo de músicos senega-
leses darán a charla didáctica Vi-
da e música na África Negra; o
venres 6 ás 21 h. no Pazo da Cul-
turaserá o concerto literario Fau-
na Jazzística, con lecturas máxi-
cas e jazz para adultos; o sábado 7
poderemos gozar con Ajrú, últi-
mo traballo de Mercedes Peón,
ás 21 h. no Pazo da Cultura. Máis
información en www.salondoli-
bropontevedra.org.♦

VV Salón Internacional do LibrSalón Internacional do Libro Infantil e Xuvenilo Infantil e Xuvenil

Ancestro da
étnia Baulé,

Costa de
Marfil, que

forma parte
da mostra

África,
tradición
sagrada,

e que
podemos

ollar en
PONTEVEDRA
e SANTIAGO.

Cantic del
Sol chámase
a mostra
sobre Miró
que se
encontra na
Fundación
Caixa
Galicia de
SANTIAGO.

Erre Mota
colga os
seus lenzos
na
Fundación
Araguaney
de
SANTIAGO.
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■ EXPOSICIÓNS 

ERRE MOTA
Colga as súas teas na Funda-
ción Araguaney até o 31 de
xaneiro.

GUILLERMO DE RUEDA
O Pazo de Fonsecaacolle,
até o 29 de febreiro, oitenta
intres deste fotógrafo baixo o
epígrafe A memoria de xeo,
que percorre catro das transi-
cións político-económicas
que redeseñaron Europa nos
últimos vinte e cinco anos.

XESÚSVÁZQUEZ
O pintor ourensán afincado
en Santander presenta, até o
1 de marzo, na galería Trinta
unha obra chea de lirismo e
diversidade, cunha espléndi-
da gama cromática de grande
intensidade, liñas e polígo-
nos entrecruzados, xogos de
repetición e diferencia, onde
intervén a asociación libre.

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,
que agora abre de 11 a 14 e de
16 a 21 h. de luns a sábados;

e de 11 a 14 os domingos; os
martes e festivos pecha.

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 Pablo
Canedo, na Fundación Gra-
nell, que agora abre de 11 a 14
e de 16 a 21 h. de luns a sába-
dos; e de 11 a 14 os domingos;
os martes e festivos pecha.

■ MÚSICA

POLE POLE A VAPOR
Nunha sorte de cabaret post-
industrial, estes 3 músicos
misturan instrumentos tradi-
cionais, como o acordeón,
clarinete ou mandolina, con
sons de obxectos de uso do-
méstico como unha impreso-
ra, o asubío dunha teteira ou
a fervedura dunha aspirina,
compoñendo un repertorio
orixinal que experimenta pa-
saxes de delicada beleza,
cunha compoñente teatral
carregada de humor. O mér-
cores 4 ás 22 h. na sala Nasa.

FESTIVAL HIP HOP
Tres figuras destacadas do
Estado chegan á sala Capitol
o sábado 14 de febreiro ás 21
h. para descargar as súas ri-
mas e ritmos urbanos. Nach
traenos, xunto cos alicantinos
Arma Blanca, 18 temas do
seu álbum Poesía Difusa, a
gran revelación do pasado
ano. Ari , a que foi a primeira
muller en conseguir o éxito
cantando rap en español, pre-
senta o seu último traballo,
Así lo Siento,disco enérxico,
paixonal e sinceiro, e o MC
sevillano Juaninacka amo-
saranos o seu primeiro traba-
llo acompañado de dous djs.

FRANK GAMBALE
O guitarrista australiano da
Elektric Bandde Chik Co-
rea tocará, acompañado de
Joel Taylor e Ric Fiera-
bracci, na sala Capitol o
venres 13 ás 23 h., no que é
o único concerto da súa xi-
ra europea na Galiza.

■ TEATRO

HOTEL EUROPA
Acompañía asturiana Teatro
del Norte estará este 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.

ULTRANOITE KAPITAL
Espectáculo de cabaret e va-
riedades adicado esta vez ao
único deus recoñecido por to-
dos: o diñeiro; á súa igrexa: o
capital; e aos seus templos: os
mercados. O xoves 29 venres
30 e sábado 31 ás 23 h. na sa-
la Nasa. Máis información en
www.salanasa.com 

A RÚA DAS PANTASMAS
Obra de Javier Villafañe
que Títeres Cascanueces
representará o domingo 1 ás
12:30 na sala Yago.O valen-
te e astuto Xoanciño enfren-
tarase ás pantasmas, e até o
propio demo, que invaden a
casa da súa noiva María.

CON LAS CANNES
ABIERTAS
Esta obra, de Ignacio An-
dreu e José Mª Peña,esta-
rá o xoves 5, venres 6, sá-
bado 7 e domingo 8 no tea-
tro Yago. Obra cómica cun
punto de tenrura.

BICOS CON LINGUA
O mércores 4 e xoves 5 ás
11:30 no Yago.Teatro para
o ensino medio sobre textos
de Suso de Toro, Cándido
Pazó, Avelino Gleze Xa-
bier Lama, entre outros,
interpretados por Toño Ca-
sais e “Artur Trillo.

SanxenxoSanxenxo
■ TEATRO

OBRAS COMPLETAS
DE W. SHAKESPEARE
No Pazo E. Pardo Bazán
será representada esta obra
por Producións Libresce-
na este sábado 31.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

YANNIS KADRÁS
O artista nado en Taskent,
ex URSS, no 1962 amósa-
nos as súa pinturas, até o 27
de febreiro, na galeria Tris-
quel e Medulio.

■ TEATRO

MONICREQUES
DE KUKAS
Que estarán este venres 30 ás
21 h. no Auditorio da Área
Panorámicapara representar

Contos do Vento Acatarra-
do.Recomendada para crian-
zas de máis de catro anos.

VVigoigo
■ ACTOS

A VIDA QUE NOS MATA
Este xoves 29 ás 20 h., Xa-
bier López López presen-
tará o libro A vida que nos
mata, premio Manuel Gar-
cía Barrosde Novela 03. O
venres 30 ás 20 h. haberá
unha sesión de teatro lido
dramatizado, a cargo de Ac-
tores 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
títeres, todos os sábados ás
12 h. (este sábado 31 o es-
pectáculo de títeres será Per-
dido no hiperespacio e o do-
mingo 1 en A pequena eiru-
ga lambona). Tamén para
adultos hai uns cursos de
aproximación á arte contem-
poránea, De principios de
século á II Guerra Mun-
dial, os mércores ás 19.

O EFECTOIGUAZÚ
Galiza Novaorganiza un ci-
ne-fórum dentro da súa cam-
paña por un plano de empre-
go xuvenil, onde proxectarán
esta fita na que narra o con-
flito dos traballadores de Sin-
tel e a vida no campamento
que mantiveron durante un
ano no Paseo da Castellana
de Madrid. Para abrir o deba-
te sobre a situación laboral
da xuventude galega e a ne-
cesidade da auto-organiza-
ción estarán Xosé Manuel
Sierra, traballador de Sintel
e membro da CIG, e Silvia
Bermúdez, responsábel co-
marcal da organización xu-
venil. Este acto realizarase o
venres 6 ás 19 h. no Centro
Cívicodo Casco Vello.

FANTASÍA E
CIENCIA-FICCIÓN
O Colectivo Nemocontinúa
coa proxección dunha serie
de adaptacións da banda de-
señada. Desta vez poderemos
ver The phantom(1996), di-
rixida por Simon Wincer, o
próximo xoves 5 ás 21:30 h.
no caféUf. Máis información
en www.colectivonemo.tk

■ CONFERENCIAS

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

O LONGO CAMIÑO DOS
PEREGRÍNS ACOMPOSTELA
Charla divulgativa organizada porCai-
xanovasobre este tema, para alumna-
do de Primaria e Secundaria, ao tempo
que convoca varios concursos para es-
timular o seu esforzo e creatividade.
Os participantes poderán presentar un
ou máis traballos de forma individual:
debuxos ou pinturas de técnica libre,
redaccións escritas en calquera forma
de expresión literaria, cunha extensión
mínima dun folio (A4) e máxima de
tres, por unha cara, ou maquetas, colla-
ges, estruturas ou calquera expresión
artística non incluida nas anteriores,
cunhas dimensións máximas de 50 cm
de ancho por 50 de longo e 40 de alto.
Cada centro seleccionará un máximo
de 5 traballos de alumnos diferentes,
que serán remitidos a Caixanova-Obra
Social, r/ Augusto González Besada 2-
4, 36001 de Pontevedra, cun adhesivo
que se facilitará con antelación, antes
do 20 de maio. Para máis información
chamar ao 986 100 470.

XIX ENCONTROS DE
EDUCACIÓN PARA A PAZ
Organizados polo Seminario Galego de
Educación para a Paz (SGEP),terán lu-
gar, entre o 24 e 28 de marzo, nas insta-
lacións da Escola Galega de Adminis-
tración Pública(Fontiñas) de Santiago,
diversas conferencias, mesas redondas,
obradoiros e presentación de unidades
didácticas arredor do tema da Violencia
e os medios de comunicación.Os en-
contros serán homologados con un cré-
dito de libre configuración para todas as
titulacións da USC e por vinte e catro
horas de formación do profesorado pola
Consellaría de Educación. As persoas
intersadas en matricularse poden facelo
no local compostelán do SGEP(Basqui-
ños 33, 1º B), no teléfono  981 554 053,
por fax no 981 561956 ou a través da
web www.sgep.org 

MONÓLOGOS HUMORÍSTICOS
2004
Co gallo da VII Bienal da Caricatura de
Ourense, celébrase a I edición deste

certame, ao que poderán concorrer acto-
res ou actrices afeccionados ou profesio-
nais de entre os 14 e 30 anos, ben con
monólogos de tema libre e textos inédi-
tos, ben cun mínimo de tres e un máxi-
mo de cinco arremedos de persoeiros da
vida pública, cunha duración máxima de
entre 8 e 10 minutos. Os premios son de
600 euros para o gañador, 150 para o se-
gundo e 300 para o mellor arremedador
e o custe de inscrición  de 10 euros que
se devolverán ao remate da actuación
que debe solicitsarse mediante o cum-
primento dunha ficha que se enviará por
correo á secretaría da Casa da Xuventu-
de, r/ Celso Emilio Ferreiro 27, 32004
de Ourense ou por fax no 988 249 930,
antes do 10 de febreiro.

I JORNADAS DE HISTÓRIA DA
GALIZA
A Universidade de Vigoe AGALorgani-
zan estos encontros que decorrerán nas
aulas da Faculdade de Humanidades e
Ciencias da Educacióndo Campus Uni-
versitario de Ourense do 16 de marzo ao

2 de abril, e nelas intervirán persoeiros
como André Pena Graña, Francisco
Carballo, Anselmo López Carreira,
Felipe Senén, Isaac Alonso Estraviz ou
José Manuel Cid, para disertar sobre te-
mas como o celtismo e as orixes da Ga-
llaecia, o cristianismo e a súa organiza-
ción na Gallaecia medieval, os suevos, as
orixes da arte e literatura popular galega
ou a educación na República entre outros.
Para matricularse ou solicitar máis infor-
mación dirixirse a barbosa@agal-gz.org
ou ourense@agal-gz.org 

AXUDAS PARA INICIATIVAS
SOCIAIS CONTRA AS ADICIÓNS
A Fundación Barrié de la Mazapon
axudas a disposición de entidades ga-
legas sen ánimo de lucro que desenvol-
van proxectos ou actividades de preven-
ción, tratamento, seguimento ou apoio a
persoas que sofren calquer tipo de adi-
ción (drogas, ludopatía, socioadicións,
etc...). O prazo de solicitude vai do luns
2 de febreiro até o 31 de marzo. Máis in-
formación en www.fbarrie.org.♦
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SERVIZO GALEGO
DE SAÚDE
Resolución do 29 de decembro de
2003, da División de Recursos
Económicos, pola que se anuncia
concurso, polo procedemento
aberto, da contratación dun servizo
de mantemento dos equipos dos
laboratorios de saúde pública da
Coruña, Lugo, Ourense e Ponteve-
dra. O prazo de execución será de
dous anos desde a formalización
do contrato. Obtención de docu-
mentación e información: Servizo
de Contratación, edificio adminis-
trativo San Lázaro, s/n, 15781
Compostela, telf: 981 543 618.

UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO
Resolución do 12 de xaneiro de
2004 pola que se convoca, para
a súa provisión polo sistema de
libre designación, un posto va-
cante do cadro de persoal fun-
cionario de administración e
servizos desta universidade.
Poderán concorrer a ela os fun-
cionarios de carreira que reú-
nan os requisitos, presentando
as respectivas solicitudes no re-
xistro xeral da Universidade de
Santiago, no rexistro do Cam-
pus de Lugo ou nas restantes
formas previstas no artigo 38

da Lei 30/1992, do 26 de no-
vembro.

CONSELLO DECONTAS
DE GALIZA
Resolución do 16 de xaneiro
de 2004 pola que se ordena a
publicación do acordo da Co-
misión de Goberno do consello
de Contas de Galiza, do 15 de
xaneiro, que aprobou anunciar
a convocatoria pública, polo
sistema de libre designación,
dun posto vacante de técnico
de informática no Consello de
contas de Galiza, na localidade
de Santiago de Compostela.♦

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

Ultranoite
Kapital é o
cabaré que
poderemos

ollar, do
xoves 29 ao
sábado 31,

na sala
NASA de

SANTIAGO.
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■ EXPOSICIÓNS

FOTOGRAFÍA EARTE
Variaciones en España
1900-1980. Coproducida
entre o Centro Atlántico de
Arte Moderno de Canarias,
Photoespaña e o MARCO,
abre as súas portas o venres
6 na planta baixa do museo.

O FEITO FOTOGRÁFICO
Mostra da colección do con-
cello de Vigo, comisariada
por Manuel Sendón e X.L.
Suárez Canal, no MARCO on-
de permanecerá até o 14 de
marzo. Xunto ás obras de 107
artistas como Delmi Álvarez,
William Klein , Virxilio Viéi-
tez, Mario Giacomelli, Ma-
nuel Ferrol, Dorothea Lan-
ge, Vari Caramés, Wojcieh
Prazmowski, Xurxo Loba-
to, Aziz+Cucher ou Xulio
Correa, poderemos ver os
carteis das Fotobienais e da
Sala dos Peiraos, catálogos,
postais, revistas e artigos de
prensa.

SILENO J.P.
O artista luso reúne unha
mostra do seu traballo bai-
xo o título Spectrus, na ga-
lería Sargadelosaté 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 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
Mostra o seu traballo, 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 Facultade
de San Fernando de Madrid,

da que despois sería profeso-
ra, colga os seus temas, máis
ou menos referenciais á reali-
dade, na galeria Chroma (Av-
da. da Florida 34) até o 7 de
febreiro. Nas obras podere-
mos observar a súa devoción
pola posibilidades expresivas
da cor, aveciñamento cromá-
ticos pouco ortodoxos que al-
bergan os máis diversos esta-
dos da razón.

CHEMA
ALVARGONZÁLEZ
Mostra a súa obra na gale-
ría Bacelos (Progreso 3) até
o 20 de febreiro.

CRISTINO MALLO
Caixanova organiza visitas
guiadas para escolares a esta
mostra do recoñecido escul-
tor galego, que a través de
volumes rotundos, pero ama-
beis, expresa á ledicia, a exul-
tancia da vida, o lúdico e a
tenrura como esencia da for-
ma. Até o 22 de febreiro no
Centro Culturalda entidade.

LAPSUS
Esta distribuidora alternativa
amosa, até o venres 30, diver-
so material de colectivos, li-
bros, fanzines e maquetas na
Cova dos Ratos(Romil 3).

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

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

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

MANUEL CAMIÑA
Apintura deste artista pódese
ver no Café Bicerre( Irman-
diños, 11) até o venres 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 alum-
nado do Centro de Ensino
Permanente de Adultos
(Marqués de Valterra 8) que
poderemos ollar, no propio
centro, de 17 a 21 h. até fi-
nais de xaneiro.

L´ATELIER DE
MONTPARNASSE
Froito da colaboración entre
Caixanova e o Museu Mont-
parnassede París, 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.

■ MÚSICA

PARANOID
Esta banda presenta o seu LP

Soul Machineo sábado 31 ás
22:30 h. na Cova dos Ratos.

MATT ELLIOTT
Desde Bristol chega este
músico cos temas do álbum
The Mess We Made, consi-
derado un dos mellores dis-
cos do 2003 pola prensa so-
nora, onde nos amosa remi-
niscencias de minimalismo
ao piano, un ar musical en-
rarecido, máis voces do ha-
bitual e electrónica terminal
e (de)cadente. Poderémolo
escoitar xunto con Many
Fingers o 9 de febreiro na
sala Vademecwum.

VIRTUOSOS DA
FILARMÓNICA DE
BERLÍN
A orquesta de Cámara vai
dar un o venres 6 ás 20:30
no auditório do C.C. Caixa-
nova, onde tocará pezas de
Mozart , Mendelssohn,
Rossiniou Piazzolla.

■ TEATRO

PALLASOS
A compañía Uvegárepresenta
esta obra, de Vicente Monto-
to, na que o pallaso recebe a
boa nova do seu embarazo, pri-
meiro con resignación e logo
con entusiasmo ao saber que
son moitos os casos coma o del
que están a sair á luz. O acon-
tecimento celébrase multitudi-
nariamente e o dúo de pallasos
Ma&Mon ocupa primeiras pá-
xinas e cabeceiras dos infor-
mativos. Estréase  no auditorio
do C.C. Caixanovaeste xoves
29 ás 20:30 h.

ASÍ QUE PASEN5 ANOS
Esta peza de Federico
García Lorca dirixida por
Ánxeles Cuña Bóvedo
chega ao C.C. Caixanovao
sábado 7 ás 20:30 h. da
man de Sarabela Teatro.

VVilalbailalba
■ TEATRO

MÉDICO Á FORZA
No Auditorio C. Estévezes-
te venres 30, Teatro Gali-
leo representará esta obra.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

GALA Y DALÍ MÁS
ALLÁ DE LA INTIMIDAD
Mostra integrada polas foto-
grafías que Marc Lacroix lle
fixo á parella e que se encon-
tra na sala A. Rivas Briones.

■ TEATRO

ACTO SEGUIDO
É a obra que representará
Matarile Teatro este venres
30 no Auditorio Municipal.

VViveiriveir oo
■ EXPOSICIÓNS

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

■ TEATRO

VANZETTI
Representación a cargo do Te-
atro do Atlántico para o xo-
ves 5 no teatro Pastor Díaz.

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 Europa; a do brasileiro
Marcelo Buainain sobre a
cidade da Baía e o sertão; a
do chileno, residente nos EE
UU, Alfredo Jaar, coa ins-
talación Toda a dor do mun-
do; e a retrospectiva do foto-
xornalista do PúblicoMário
Marques (no edifício da Ca-
deia da Relação, a Galeria
Imagolucis e o Centro Cul-
tural de Estarreja).

LIVING IN MOTION
Deseño e arquitectura para
unha vida flexíbel, no Mac
Serralvesaté o 11 de abril. A
globalización e a mobilidade
cuestionan a validade da vida
sedentaria, incitando, tamén,
ao debate sobre a influencia
das culturas non europeas
que oferecen unha inspirado-
ra variedade de solucións.

BERNARDMARKOWSKY
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 fo-
tos revelan unha serenidade
tranquila aravés da conxu-
gación dos corpos e as pai-
saxes panorámicas. Na Ser-

pente até o 20 de febreiro.

■ MÚSICA

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.

SPECTRUM
IMPROVMUSICHAMBER
Na quinta feira, xoves 5, no
Salão Nobre do Teatro Na-
cional ás 22 h. (port.), e até
o 14 de febreiro (de quinta
a sábado), músicos de van-
garda portugueses e dou-
tros países, reunidos en pe-
quenas formacións inter-
pretarán pezas de jazz até a
música contemporánea.

HIM
O domingo 8 ás 21:30 h.
(port.) a enerxía e carga dra-
mática desta banda finlan-
desa de rock gótico, unha
das máis populares do mo-
mento. Información no telf.
portugués 229 389 978.♦

GOOGLE GALIZA
www.googlegz.tk

Prolifera o Google en galego. Se xa na-
cera www.egoogle.org e o propio Google
fixera unha versión en galego dentro da
súa edición española, agora nace este es-
pello do buscador con estrela encarnada
no seu logotipo e todo.♦
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■ Véndese apartamento en Vigo.
Dous cuartos, salón-comedor, cociña,
cuarto de baño, garaxe con adega, tras-
teiro, calefacción central con contador in-
dividual. Na rúa de Zamora, entre POVISA
e Regueiro. Telf. 986 423 415 / 655 238
249 de 14 a 16 h. e de 20:30 a 22:30.

■ A Liga Nacional de Billarda (LNB)
distribue, mediante o correo billar-
da_gz@mixmail.com, material des-
portivo para a práctica da billarda, pa-
láns regulamentarios, billardas, sacos
de man, camisetas da LNB, regula-
mentos e información para participar
e organizar os nosos campionatos.

■ Fanse traballos de carpintaría
(armarios, cociñas, portas...). Presu-
postos sin compromiso. Telf. 982 501
086 / 652 924 327 (Xoán Carlos).

■ ¿Queres perderte na Ribeira Sa-
cra? Alugo unha casa de dous andares
totalmente equipada (garaxe, salón, co-
ciña, baños completos e varios cuartos
duplos) para pasar uns dias ou semanas
en Penalba (Nogueira de Ramuín). Pre-
zo módico. Chámanos ao 986 376 022.

■ Universitario trintaneiro, naciona-
lista, galeguista e progresista, alegre,
romántico e honesto, con inquedanzas
culturais e políticas, que gosta de via-
xar, da literatura, do cinema, da arte, da
natureza, de saír a divertirse, busca
muller con inquedanzas e caracterís-
ticas semellantes para coñecerse e po-
síbel relación seria. O meu correo elec-
trónico é esperanza04@terra.es.

■ 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 lingua
galega no Bierzo está na internet
www.falaceibe.tk. Contacta tamén
por correo ordinairo en Fala Ceibe,
apdo. 257, 24400 Ponferrada.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Este grupo multicultural e pluri-
lingüista comparte escenario con
pequenos espectáculos circenses,
as guitarras e baterías atronadoras
mistúranse con doces acordeóns e
folklóricas gaitas, pasan da rumba
catalana á música de fanfarrias, da

música tradicional galega ao punk
ou aos mambos con gaita e zanfo-
na, sen máis afán que o de facer
bailar a xente. Tocarán o xoves 5
ás 22 h. na sala Nasa de SANTIA -
GO e o venres 13 ás 00:30 na
Iguana de VIGO .♦

O Jarbanzo NegrO Jarbanzo Negroo

Unha
mostra
da obra
de Leopoldo
Nóvoa pode
contemplarse
no Centro
Social
Caixanova
de VIGO.



CARME VIDAL
Beata, mandona, correcta, tra-
dicional. Así é Dona Elvira, o
personaxe ao que lle dá corpo a
actriz Margarida Fernández na
serie As leis de Celavella que se
emite os luns á noite na TVG. A
actriz chega a esta muller en-
corsetada despois de darlle vida
a unha irreverente Maruxa
Mallo, a quen levou a escena no
centenario do seu nacemento.
Pasa con facilidade da rebeldía
ao puritanismo porque así é
ela, versátil despois dos seus
máis de vinte anos sobre a esce-
na. E, se a deixan, estaría horas
falando da interpretación, un-
ha paixón que lle leva a vida. 

Despois de ser Maruxa Mallo
non sei como se deu metido no
corsé de Dona Elvira.

Dona Elvira é o modelo con-
tra o que se revelou Maruxa Ma-
llo, con quen, ademais, tiven un-
ha experiencia moi particular
porque controlei todo o persona-
xe, todo dependía de min. A Ma-
ruxa Mallo creeina eu e leveina a
éxito no Círculo de Belas Artes
onde había colas para vela. Dona
Elvira gústame pero eu non entro
no proceso ata o final, na inter-
pretación. Maruxa Mallo é a luz
e dona Elvira a sombra e agora
teño eses dous procesos incorpo-
rados, e coido que con éxito. 

Como leva eses cambios?
Neste caso pasei un calvario

e fíxenllo pasar a todos, no senti-
do creativo. Veño de dominar o
personaxe desde os inicios e che-
go a Dona Elvira onde me dan
unha imaxe física, póñenme pa-
labras e unhas situacións particu-
lares. Tívenme que adaptar a esa
circunstancia e nisto tivo un pa-
pel fundamental o director Ge-
rard Gormezano, sen el non sei... 

Non lle doe levar tanto tem-

po no teatro e facerse famosa
pola televisión?

Podes levar toda a vida na es-
cena sen que os teus veciños o
saiban e saír dous minutos na te-
le e pararche no supermercado.
Eu levo vinte anos na interpreta-
ción profesional e xa antes facía
teatro. Despois de estudar histo-
ria marchei a Madrid á Escola de
Arte Dramática e desde sempre
sei que isto me gusta tanto que
nunca podería facer outra cousa.  

Adiánteme algo da serie.
Dona Elvira ten algo que ver
no asasinato?

Non vou dicir nada. Ata ago-
ra fixen personaxes nos que sa-
bía cara onde ían. Aquí non po-
des intervir. Estás continuamente
en vilo e nin sabes se te matan ou
chegas aos cen anos. Os guións

estanse facendo e ese é o proce-
so real dunha serie. 

O que pasa é que teñen un
pacto de silencio. 

A ninguén se lle ocorrería
contar o que sabe dos capítulos
que están gravados, e menos
nunha serie na que hai intriga. 

Aos íntimos dirallo...
Eles xa nin mo preguntan...
Convénzame para que me

enganche a As leis de Celavella?
É a primeira serie de época, a

primeira que se ten feito aquí
con intriga, cun reparto onde ca-
se todos somos actores profesio-
nais e cunha calidade moi supe-
rior ás series que se fan para a te-
levisión. É fácil engancharse. 

Está contenta dentro de
Dona Mercedes, unha muller
ríxida da clase alta?

Nunca xulgo un personaxe.
Maruxa Mallo era liberdade, vi-
da, cór, rebeldía. Esta é encorse-
tada, enclaustrada e na súa vida o
máis importante son os seus fi-
llos pero, a quen non lle apetece
saber como se ve desde aí o
mundo? Eu parézome máis a
Maruxa pero Elvira pódeme dar
máis sorpresas, o seu mundo é
moi reducido. Esta señora vive
con faixa e para min iso é novo.
Dona Elvira non se revela senón
que acepta o seu destino. De to-
dos xeitos, nunca fixen dous per-
sonaxes parecidos. Vou desde a
farsa de Gil Vicene ate o drama
de Tennessee Williams. 

O cambio de época nótase
máis nas mulleres?

Nótase e o papel de dona El-
vira é especial. É a primeira vez
que se fai unha muller como ela,
da súa clase social. Normalmen-
te son personaxes populares e se
son burgueses, liberais pero non
de clase alta e tradicionais. Malia
iso, diría que vai ser testemuña
de como as mulleres rompen un-
ha serie de normas. Ela non o fa-
rá pero tampouco o xulga. 

É máis agradecido facer un
personaxe querido?

Notas na xente que está máis
próxima. Os personaxes aos que
o público lle colle manía debían
estar máis pagados.  

Vexo que lle dá xeito ao
bordado. 

Aprendín a bordar con basti-
dor para a serie. Recrease un mun-
do que xira en torno a outros valo-
res, hai máis tempo, fálase máis...
é o mundo anterior á televisión. 

Cando está tanto tempo nun
personaxe, ten o seu estigma?

Non. Que loucura! Teño faci-
lidade para pendurar o personaxe
no percheiro cada vez que rema-
to, pero iso ven dado polos anos
de traballo.♦

Nº 1.114
Do 29 de xaneiro
ao 4 de febreiro
de 2004 Apesar de vivir na era da

información hai datos
que nunca se chegan a

saber. Por exemplo o reparto
da riqueza. Iso que nos di que
o 10% da poboación detenta o
40% do patrimonio, díxito

arriba ou abaixo. Igual que
nunca se dá conta da absten-
ción que hai nos EE UU en
cada proceso electoral. Tal-
vez para que non saibamos
que o home que goberna o
mundo só representa unha

cuarta parte dos norteameri-
canos. Así non é de estrañar
que moitos pensen que o 11-
S foi obra dos iraquís ou que
ben de xaponeses crea que o
bombardeo de Hiroshima foi
cousa dos rusos.♦
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Inxenuo
XOSÉ A. GACIÑO

Amellor definición
do incidente que
escandaliza toda a

España politicamente co-
rrecta fíxoa o converxente
Durán i Lleida: “unha tor-
peza que vai servir en
bandexa a maioría abso-
luta ao PP”. O propio
protagonista da desgraza-
da conversa cos etarras,
Carod Rovira, recoñeceu
a súa inxenuidade, que é
o peor defecto que pode
ter un político, sobre todo
se goberna.

Mariano Raxoi non
puido imaxinarse mellor
baza electoral. O candidato
popular, afeito a exercer de
bombeiro ás ordes de Az-
nar e, por iso, a comer ma-
rróns de outros (o último
foi o do Prestigeen Gali-
za), recolle agora o premio
inesperado dos efectos
electorais que vai ter esa
entrevista do líder de ERC
(e conseller en capde Cata-
lunya nese momento) con
dirixentes da ETA, unha
entrevista inoportuna e pre-
visibelmente inútil, que se
convirte nunha magnífica
arma de propaganda para a
dereita, non xa contra ERC
(xa demonizada previa-
mente como independen-
tista, por moi pacífica que
se mostrara) senón contra
calquera posibilidade de al-
ternativa progresista que
puidese formularse nas
próximas eleccións xerais.

Xa o PSOE limitara
ese horizonte co compro-
miso de que non aspirará a
gobernar se non é a forza
máis votada, acusando así
o impacto das críticas de
dereita por ter pactado en
Catalunya con separatistas
e comunistas. Xa estaba o
secretario xeral socialista
marcado de abondo polos
baróns máis centralistas do
seu partido, que non tiñan
asimilado o goberno for-
mado por Maragall. Aínda
non estaban repostos da
mazucada que significou a
deserción de Tamayo e
Saiz na Comunidade de
Madrid e agora cáelles esta
nova lousa nas vésperas de
campaña. Metidos de cheo
na onda neoconservadora e
centralista, a manipulación
mediática ten a súa reper-
cusión innegábel na opi-
nión pública, sobre todo
cando o partido maioritario
da oposición non é capaz
de artellar un discurso co-
herente e decidido e ten pá-
nico a ser acusado de con-
tribuír a quebrar a sagrada
unidade da patria (españo-
la, por suposto).

(Unha pregunta inxe-
nua: a quen seguían os
axentes secretos que supos-
tamente filtraron a noticia?
Se tiñan controlados os eta-
rras, por que non os detive-
ron? Seguían quizais un
político democraticamente
elixido, e que era unha au-
toridade dunha parte do Es-
tado?).♦

Ano XXVII.
IV Xeira.

Unha obra coeditada polo Museo do Pobo Galego e Edicións A NOSA TERRA
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Margarida Fernández
‘Dona Elvira vive dentro dunha faixa’

ANDRÉS PANARO


