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FUNDADO EN 1907

Pepe Carreiro

Fomento
aprópiase dun
sistema para

retirar o fuel do
Prestige e ignora

o seu inventor
(Páx. 12)

6,75 euros (1,75 sen Caderno)

NO 2003 A ETA ASASINOU TRES PERSOAS. GRAVE SI,
pero tanto como para monopolizar a totalidade da vida política? Só
en Madrid, bandas mafiosas asasinaron 105 persoas no mesmo pe-
ríodo de tempo. A cifra de mulleres falecidas a mans dos seus ma-
ridos supera con moito o número de mortes causadas polo terro-
rismo vasco. ¿Por que se tolera, sen debate nin crítica ningunha,
non digamos xa esixencia de responsabilidades ou dimisión, que o
presidente da Xunta cualifique de “miudezas” os abusos do alcal-
de popularde Toques a unha menor? ¿Cantas menores, e maiores,
non aceptan forzosamente os abusos doutros dirixentes sen atrevé-
rense a denunciar, por medo a perder o emprego e enriba seren ob-
xecto de menosprezo? Abonda, para comprender a gravedade do
problema, con coñecer os usos e costumes de certo tipo de perso-
as, afeitas a toda caste de privilexios, entre eles tamén o medieval
dereito de pernada. E, á par dos abusos, están as complicidades dos
que calan ou dos que animan coa rexouba. Neste ámbito hai que
incluír as palabras de Fraga,  varias veces repetidas por el mesmo
en público, de que “la que al andar culea y al mirar sus ojos mece,
ser no lo será, pero parecer parece”. Chegaría tamén con ler o co-
mentarista Jaime Campmany, do periódico ABC (29 de xaneiro),
cando se refire a Pilar Rahola como “buenorra que se sale de bue-
na”, que o alenta, cando aparece na televisión, a deixar “o zap-
ping” e poñerse a pensar “no polving”. Son complicidades co te-
rrorismo de xénero que habería que condear igual que as outras.♦

Perto de 20 mil
mariñeiros non poderán

votar en marzo
(Páx. 13)

O paro sobe máis
en Galiza
(Páx. 17)

A VIDA QUE NOS MATA
XABIER LÓPEZ LÓPEZ

PREMIO GARCÍA BARROS 2003.
Sebastián Faraldo, un tipo leal,
sentimental, xornalista empeñado
en resolver un caso difícil unicamente
polo seu compromiso coa verdade e
a amizade.

POBRE QUEDA FONSECA

A Universidade
de Santiago
elabora un

plano para saír
dos números

vermellos

Entrevista con Dirck Sterckx, presidente da
comisión de seguridade do Parlamento
europeo que investigará o Prestige

(Páx. 11)

RENFE oculta dous
graves incidentes

ferroviarios
(Páx. 16)

Fina o músico
Manuel Balboa

(Páx. 25)

Marea branca,
marea negra,
novo especial

con este
número
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E Senén Barro,
reitor da Universidade
de Santiago.



Á primeira hora do 5 de febreiro,
no salón do Reitorado da Uni-
versidade de Santiago (USC),
perto de medio cento de persoas,
os integrantes do Consello de
Goberno da institución educativa
comenzan a debater o plano de
equilibrio económico-financeiro
da USC para o período 2004-
2006. Todo un reto da universi-
dade histórica, máis significativa
e importante de Galiza para saír
do atranco e da situación de cri-
se económica na que se ten meti-
do o que hoxe é aquilo que no
seu tempo puxo a andar o arce-
bispo Fonseca. Se non fose por-
que non é unha empresa privada,
unha situación que habería que
cualificar como moi próxima á
quebra técnica.

Por que e como se chegou a
esta crise universitaria galega?
As respostas varían segundo
quen sexa o receptor da pregun-
ta, pero absolutamente todos
coinciden en comezar a exposi-
ción dos seus argumentos dicin-
do que está en xogo a concep-
ción e o desenvolvemento dunha
necesaria universidade pública
de Galiza. A frase máis repetida
é que “a sociedade galega e a súa
administración pública teñen que
saber que se quere da Universi-
dade e que se quere facer con
ela”. Se non se ten isto claro, di-
xéronnos a maioría das fontes
consultadas, “dificilmente pode-
remos saír do atranco e, algo
máis importante aínda, cumprir a
nosa obriga e o noso dereito de
converxer con Europa”.

Algo no que tamén conciden
todos é en sinalar que os servizos
universitarios galegos reciben só
o 0,58 por do produto interior

bruto (PIB), fronte á media esta-
tal dun 0,8 por cento e a media
europea dun 1,1 por cento. Cóm-
pre salientar, ademais, que esta
porcentaxe galega era superior

hai só catro anos. En 1999 era do
0,67 por cento. Ou sexa, que a
administración pública destina
agora mesmo menos esforzo pre-
supostario á Universidade que ao

rematar o século pasado.
Non obstante, algo ten que

ter ocorrido á parte da diminu-
ción deste esforzo pública de in-
vestimentos na Universidade.

Para empezar, que anteriores res-
ponsábeis da súa xestión se tra-
bucaran na proxección do que ía
pasar nela. Un punto importante
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OS CARTOS DA UNIVERSIDADE

O campus compostelán perdeu 10.000 estudantes en cinco anos

A USC pon en marcha un ambicioso plano
para salvar o seu financiamento

PERFECTO CONDE

Neste curso, as contas do campus compostelán están escritas en vermello. O dese-
quilibrio financeiro ten moitas causas mais só un remedio. Reitorado e Xunta co-
laborarán para facer viábel o principal proxecto educativo e científico de Galiza.

Francisco Carracedo, xefe do Servizo de Xestión Económica.



é que a demanda universitaria en
Santigo, lonxe de aumentar foi a
menos. Se a matrícula universi-
taria de Santiago foi de perto de
45.000 estudantes no curso
1997-98, no corresponde a 2002-
2003 a matrícula descendeu a
menos de 35.000.
Isto non é unha
bagatela, pois é
sabido que os re-
cursos econó-
micos captados
pola Universida-
de a través dos
prezos públicos
por servizos aca-
démicos, o que
antes se chamaba
taxas, segue a ser
a segunda fonte
de financiamento
un i ve rs i t a r i o ,
precedido pola
subvención in-
condicionada que
procede da Xun-
ta. Concretamen-
te, no exercicio correspondente a
2003, os ingresos procedentes de
prezos públicos tiveron un mon-
tante de 37,75 millóns de euros e
o achegado pola Xunta foi de
106,93 millóns de euros. Nese
exercicio, a USC tivo ingresos
totais por valor de 182,89 mi-
llóns de euros. Entre os gastos, o
principal corresponde ao chama-
do Capítulo I, é dicir, retribu-
cións de persoal.

Que ocorre entón? Que, des-
cendendo a ma-
trícula universita-
ria, baixa tamén o
ingreso proce-
dente de prezos
públicos. E a ma-
trícula mermou
por varias razóns:
ampliación da
oferta coa apari-
ción das universi-
dades de Vigo e A
Coruña, descenso
e envellecemento
da poboación de
Galiza e mesmo
algunha perda de
competencia e
fidelidade da
Universidade de
Santiago no que
poderiamos cha-
mar mercado uni-
versitario extra
galego. Non falta quen apunta
que cada vez é maís frecuente o
fenómeno de estudantes que se
matriculan nos primeiros cursos
en Santiago e que abandonan es-
ta universidade para continuar
ou rematar as súas carreiras fóra
de Galiza.

Luxos pasados

Pero hai máis factores a ter en

conta, segundo boa parte das
fontes consultadas por A Nosa
Terra. Supostamente, nos últi-
mos equipos de goberno da
Universidade, e algunhas fontes
coinciden en remarcar este fe-
nómeno no período en que foi
rector Darío Villanueva, a xes-

tión universitaria
foi feita con
abonda “alegría”
na estimación
dos ingresos,
houbo mala pre-
supostación dos
gastos e “unha
certa tendencia
ao luxo”. Para
ilustrar esta “ten-
dencia” alguén
nos puxo, como
exemplo, o caso
dun vicerreitor
que lle fixo gas-
tar á Universida-
de máis de
18.000 euros no
amoblamento e
decoración do

seu novo despacho.
Aínda que son moi poucas as

fontes universitarias que se pres-
tan a abordar con datos concre-
tos o que se supón que pasou co
chamado Plano Enerxético da
Universidades de Santiago, nin-
guén é capaz de desmentir cabal-
mente que este proxecto, na
práctica un auténtico “bluff”, lle
custou aos contribuíntes perto de
seis millóns de euros. Este caso
entraría de cheo dentro do que se

supón falta dun
auténtico e eficaz
control de gasto
nunha das institu-
cións universita-
rias máis vellas
de España e Eu-
ropa.

Porque, a ca-
rón dunha estima
demasiado opti-
mista da evolu-
ción que ía ter
Santiago en ma-
trícula estudantil,
houbo algúns ca-
sos de investi-
mento real, en
obras, que non
responderon nin
de lonxe aos cus-
tos orzamenta-
dos. Por poñer un
exemplo, cítase o

caso da Biblioteca Concepción
Arenal, a xa célebre “Conchita”,
que dun orzamento de algo me-
nos de 100.000 euros acabou
custando máis de 166.000 mi-
llóns. Que pasaba? Que, ao care-
cer de control interno axeitado,
arquitectos e construtores fixe-
ron a súa “obra magna” con car-
go ao erario público e co corres-
pondente deterioro da economía
universitaria compostelá.

Sen rigor nas contas

Hai tamén, segundo se nos con-
ta, outro factor. O da suposta in-
flación de cargos dirixentes.
Santiago ten unha extraordina-
ria diversificación e deslocali-
zación da capacidade de decidir
gastos, o que pode dificultar o
necesario control rigoroso dos
mesmos. Ademais da máxima
autoridade universitaria, o rei-
tor, dez vicerreitores, tres vice-
rreitores adxuntos, un secretario
xeral, un xerente, 76 xefes de
departamento, 18 directores de
institutos moi diversos, un di-
rector de escola de especiali-
zación profesional… poden de-
cidir como e cando se acomete

un gasto con cargo ao presupos-
to da Universidade. Isto, que
sen dúbida é magnífico dende a
desexábel autonomía universi-
taria, leva consigo –sempre se-
gundo fontes consultadas dentro
da propia Universidade– difi-
cultades para exercer un eficaz
control do gasto público.

Neste caso, Francisco Ca-
rracedo, xefe do Servizo de
Xestión Económica, non dubi-
dou en admitir que “sería dese-
xábel incrementar os niveis e os
mecanismos de control admi-
nistrativo coa vista posta nunha
máis eficaz xestión da Univer-
sidade”. Para este técnico, “se-
ría mellorábel a eficacia e o
control de gastos, e tamén o que

se podería chamara a produtivi-
dade”.

No tocante a isto último, ou-
tras fontes que non nos autori-
zaron a citar os seus nomes van
máis lonxe e falan de que “ha-
bería que corrixir, por exemplo,
o actual e total descontrol que
ten o profesorado, entre o que
hai algún caso que destina máis
tempo ás súas actividades pri-
vadas ou aos seus negocios que
a atender as aulas”. Segundo
esta fonte, entre os case 2.000
profesores que ten a USC (titu-
lares, contratados, asociados,
etc.) “hainos que non chegan a
oito horas semanais de adica-
ción á docencia, e isto é un es-
cándalo”.♦
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Vén da páxina anterior

OS CARTOS DA UNIVERSIDADE

Pazo de San Xerome, sede do rectorado.

Se a matrícula
universitaria
de Santiago foi
de perto de 45.000
estudantes
no curso 1997-98,
no 2002-2003 a
matrícula descendeu
a menos de 35.000

Debido a que non se aprobou,
antes do 1 de xaneiro, o presu-
posto anual da Universidade de
Santiago, o 30 de decembro de

2003, Senén Barro Ameneiro,
actual reitor, resolveu prorrogar
o correspondente ao 2003 até
que sexa aprobado o de 2004.

Neste orzamento prorroga-
do figura unha contía de
182.893.840 euros distribuídos
nos seguintes capítulos:

INGRESOS

Capítulo III (prezos públicos e outros ingresos) ............................................................. 37.750.500
Capítulo IV (transferencias correntes) ........................................................................... 106.936.510
Capítulo V (ingresos patrimoniais) ....................................................................................... 452.520
Capítulo VI (alleamento de investimentos reais) .............................................................. 6.310.630
Capítulo VII (transferencias de capital) ........................................................................... 20.250.890
Capítulo IX (variación de pasivos financeiros) ............................................................... 11.192.790

Total ............................................................................................................................... 182.893.840

GASTOS

Capítulo I (retribución de persoal) ................................................................................ 107.201.670
Capítulo II (gastos en bens correntes e servizos) ............................................................ 22.850.010
Capítulo III (gastos financeiros) ........................................................................................... 440.690
Capítulo IV (transferencias correntes) ............................................................................... 3.301.810
Capítulo VI (investimentos reais) .................................................................................... 48.146.190
Capítulo VII (variación de activos financeiros) ................................................................... 173.350
Capítulo IX (variación de pasivos financeiros) .................................................................... 780.120

Total ............................................................................................................................... 182.893.840

A USC en cifras económicas

Un vicerreitor
do equipo anterior
de Villanueva
fíxolle gastar
á Universidade
máis de 18.000
euros no
amoblamento e
decoración
do seu novo
despacho.



Como din os mesmos redactores
deste plan, a aplicación do finan-
ciamento dos sistema universita-
rio galego para o período 2000-
2003, xunto coa evolución efec-
tiva do número de alumnos de
primeiro e segundo ciclos fixo
que a diverxencia entre ingresos
e gastos medrase até producir
unha situación de desequilibrio
orzamentario que obrigou, no
exercicio de 2003, a un endebe-
damento por importe de 9,5 mi-
llóns de euros. Ao non se ter es-
tabelecido un novo plano para o
ano 2004, o desequilibrio me-
drou aínda máis e a USC necesi-
ta novamente recursos alleos pa-
ra atender as súas necesidades.
Para cumprir a propia Lei de Es-
tabilidade Orzamentaria, a USC
precisa axustar os seus ingresos
e gastos mediante unha compa-
xinación de esforzos propios e a
colaboración da Xunta, a través
dun novo endebedamento e a
achega complementaria nos anos
2005 e 2006 á subvención ordi-
naria fixada actualmente.

Neste camiño, o actual equi-
po de goberno universitario de
Santiago comprométese a equili-
brar a totalidade dos seus gastos
no orzamento do 2006 cos ingre-
so obtidos nos capítulos I a VII,
e a desenvolver o seu plano de
investimentos para o período
2004-2006 por un total de 34,3
millóns de euros. Asimesmo,
achegará 10,55 millóns de euros
procedentes de recursos patrimo-

niais que viabilicen o plano de
equilibrio.

En contrapartida, a USC pí-
delle á Xunta que autorice opera-
cións de endebedamento a longo
prazo (10 anos) por valor de

38,28 millóns de euros. Estas
operacións de crédito irían desti-
nadas a cubrir necesidades do
2003 por importe de 9,5 millóns,
do 2004 por valor de 13,58 mi-
llóns, máis outros 8.9 millóns

para sanear os seu circulantes, e
do 2005 por un montante de 6,3
millóns de euros. Dito en román
paladino, que a Universidade de
Santiago precisa endebedarse,
para chegar ao 2006, en 6.369

millóns de antigas pesetas.
E como pensa responder a es-

te compromiso o equipo do rei-
tor Senén Barro? Pois acordando
coa Xunta un programa de esfor-
zos na disciplina de gastos e na
mellora de ingresos que permita
equilibrar gastos e ingresos ordi-
narios nos mecanismos de finan-
ciamento básico no ano 2006
mediante a redución do capítulo
I (gastos de persoal) en termos
constantes no 2005 e no 2006 e
estabilizando a situación a partir
deste último ano. A redución ma-
terializaríase en termos reais no
2005 malia que as medidas xa se
comenzarían a tomar no 2004.
Neste mesmo ano tamén se redu-
ciría un 5 por cento o Capítulo II
(gastos en besn correntes e servi-
zos), e nos anos seguintes a USC
comprometeríase a que houbese
un crecemento do 0,5 por cento
anual en euros constantes. Entre
2004 e 2006, reduciríanse cada
ano un 10 por cento os gastos
dos capítulos IV (transferencias
correntes) e VI (investimento re-
al), o que suporía diminuír o gas-
to final do período nun 30 por
cento xenerando así recursos pa-
ra absorber os gastos dun ende-
bedamento de até 38,28 millóns
de euros. A USC tamén incre-
mentaría os ingresos que contro-
la nun 7,5 por cento anual entre
2005 e 2006, estabilizándoos nos
exercicios seguintes.

De paso, a proposta do equi-
po de Senén Barro pídelle á Xun-
ta que incremente os ingresos or-
dinarios da Universidade de San-
tiago nun 4 por cento no 2005 e
un 5 por cento no 2006, en ter-
mos constantes, e que os estabili-
ce nos anos seguintes, deixando
ben claro que este plano de equi-
librio é independente dos acordos
aos que dea lugar o novo progra-
ma de financiamento do sistema
universitario de Galiza.

Até aquí, a diagnose e o tra-
tamento oficial da USC con res-
pecto á grave crise económica na
que se atopa metida. Diagnose e
prognose que falta por saber, no
momento de saír á rúa esta publi-
cación, se van ser aceptadas tan-
to polos órganos competentes da
histórica institución como da
Xunta, principal proveedora dos
recursos económicos que actual-
mente sosteñen non só a Univer-
sidade de Santiago senón tamén
as de Vigo e A Coruña.♦

Nº 1.115 ● Do 5 ao 11 de febreiro de 2004 ● Ano XXVII

OS CARTOS DA UNIVERSIDADE

A débeda chegará aos 38 millóns de euros en 2006

Miguel A. Vázquez Taín, Vicerrector de Economía e Finanzamento.

Senén Barro
pídelle á Xunta
que incremente os
ingresos ordinarios
da Universidade
de Santiago nun 4%
no 2005,
e un 5% no 2006.



Segundo estas versións, a xestión
universitaria de Santiago “ten pa-
decido nos últimos anos non pou-
ca falta de prudencia e criterio de
verdadeira función pública no to-
cante a algún gasto. Houbo dema-
siado gusto polo cultivo da políti-
ca de imaxe con cargo á facenda
pública”. Non atopamos ninguén
que considere que
o persoal que tra-
balla na Universi-
dade, dende o rei-
tor até o último
administrativo,
pasando por todos
e cada un dos pro-
fesores, cobre sa-
larios excesiva-
mente altos. Den-
de o que ten asig-
nado o reitor, á
parte do salario
que lle correspon-
de como catedráti-
co, pouco máis de
15.000 euros anuais, até a cifra
apenas superior a 2.000 euros que
lle corresponde a un supervisor de
instalacións radioactivas, a un di-
rector de unidade ou supervisor
animalario, por exemplo, ninguén
leva as mans á cabeza “porque co-
bren demais, máis ben ao contra-
rio”. Os problemas da Universida-
de de Santiago non radican, polo
que se ve, en que os seus xestores
e profesores, ou o persoal admi-
nistrativo e de servicios, “teñan
soldos de ministro”.

Quen nin siquera se lle oco-
rre pensar que teña habido unha
xestión irresponsable é o vice-
rreitor de Economía e Finacia-
mento, Miguel A. Vázquez Taín.
Non obstante, é o primeiro en re-
coñecer que “a Universidade de
Santiago está atravesando unha
situción delicada que non lle per-
mite cubrir os seus gastos nin si-
quera no tocante ao seu funcio-
namento básico”. Para este pro-
fesor de Económía, a crise agra-
vouse nos últimos tres anos coa
necesidade imperiosa de abordar
o endebedamento que o equipo
do que forma parte acaba de pro-
poñer mediante un plano de
equilibrio económico-financeiro
para o período 2004-2006.

Vázquez Taín, irmán do xuíz
de Vilagarcía que se ten destacado
na loita contra o narcotráfico, sa-
lienta o feito de que a Universida-
de de Santiago non chega ao 70
por cento do financiacimento me-
dio que reciben as universidades
de toda España. “O que non nos
impide –son palabras súas– acadar
ratios de produción e de calidade
equiparábeis aos que dispoñen de
moito máis e mellor financiacia-
mento”. Cita os casos das comuni-
dades autónomas de Catalunya,
Andalucía, Valencia ou Asturias
como destinadoras dun maior fi-
nanciaciamento ás súas universi-
dades e atrévese a compararse con
elas en produción e calidade. “So-
mos –di– a sétima universidade de
España en captura de recursos de
investigación, e sómolo aínda ca-

recendo da facultades tecnolóxicas
que teñen outras comunidades e
que, como se sabe, son máis pro-
clives para conseguir cartos”.

O vicerreitor de Economía e
Financiamento está convencido
de que “o problema da Universi-
dade de Santiago non é que sexa
un caso de mala xestión, aínda

que somos cons-
cientes de que te-
mos que reestru-
turar moitas cou-
sas. Quizais suce-
deu que a USC
non soubou co-
municar ben a
súa problemática,
darlle a coñecer á
sociedade a su au-
téntica función,
pero eu non admi-
to que esteamos
diante dun caso de
xestión irrespon-
sábel ou á beira

dunha quebra. Iso son falacias”.

Abandono
dos estudos superiores

Sen compartir este optimismo,
Xavier Ferreira, profesor de De-
reito Administrativo é bastante
crítico co actual equipo rector da
USC, é tamén dos que defende,
por rtiba de todo, “a necesidade
de facerlle ver á sociedade que é
e que pode ser a súa Universida-
de”. “Teriamos que pornos de
acordo –engade– sobre o modelo
universitario que queremos, e lo-
go traballar a reo e eficazmente
en logralo”.

A Ferreira resultoulle previ-
sible que “á Universidade de
Santiago lle pasase o que lle pa-
sou coas políticas que viñeron
anunciando os gobernos do Par-
tido Popular dende hai tempo”.

“A día de hoxe –prosegue a súa
análise– non hai unha aposta es-
tratéxica, nin do goberno galego
nin do español, a favor da uni-
versidade pública. Os gobernos
conservadores paréceme que
aínda seguen pensando que a
Universidade é algo que xera ac-
tividade contestataria, e desta
atitude deu exemplo a Lei de Or-
denación Universitaria. É como
se non lles interesasen os estudos
superiores, senón soamente a
formación profesional. Eu che-
garía mesmo máis lonxe dicindo

que hai unha falta de sensibilida-
de dos políticos ante o que foi a
explosión universitaria das déca-
das dos oitenta e noventa. Galiza
ten tres universidades, Euskadi
só tén unha. En Galiza hai tres
facultades de Dereito para pro-
ducir un total de 400 ou 500 titu-
lados. Isto é un disparate. No se
sabe aproveitar as economías de
escala. O que nos pasa é que non
hai unha concepción de país. E,
concretándonos á situación ac-
tual, hai que dicir que o quid da
cuestión non está en salvar un

equipo de goberno da Universi-
dade. O que hai que salvar é a
Universidade”.

A este profesor parécelle que
“habería que ter unha posición
de forza, os tres reitores galegos
deberían tela, fronte á Xunta, pa-
ra afrontar a delicada situación
na que está a USC. É moito o
que nos xogamos, a converxen-
cia con Europa, o modelo de
Univerisdade que queremos para
o futuro, e deberiamos ter un ni-
vel de esixencia moito maior do
que se está a mostrar”.♦
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OS CARTOS DA UNIVERSIDADE

O investimento universitario galego
é dos máis baixos do Estado

‘En Galiza hai tres
facultades
de Dereito para
producir un total
de 400 ou 500
titulados.
Isto é un disparate”.
XAVIER FERREIRA

Xavier Ferreira, profesor de Dereito Administrativo.

O último e inmenso xornalismo de Borobó nas páxi-
nas de A Nosa Terra. Neste libro, afírmase no com-
promiso político ao tempo que o seu idioma de elec-
ción, o galego, recupera a escrita da que estivera
exiliado por estrita prohibición. O humor parece
colocar un roibén defensor entre o contador e o
que se conta, unha ironía que engancha o leitor e
o leva insensibelmente pola orixinal estrutra do
relato. Toda unha cátedra de xornalismo.

Libro dos exemplos
Borobó

A NOSA TERRA



Aacertada decisión da Real Academia
Galega de dedicarlle o Día das Letras
ao etnógrafo ourensán Xaquín Louren-

zo foi ratificada, como correspondía, polo
Consello da Xunta a primeiros de xaneiro. Co-
meza un ano no que multitude de traballos, es-
tudos, análises críticas, exposicións, etc. per-
mitirán divulgar o labor do homenaxeado,
neste caso do iniciador dos estudos sobre a
cultura material galega. É o que queda de po-
sitivo da xornada que don Paco del Riego
imaxinou como reivindicadora do emprego
oral e escrito da lingua propia. As institucións,
políticas e culturais, na súa autosuficiencia,
ignoran, a mantenta, que o uso do idioma re-
trocede de xeito alarmante e xa estamos moi
preto de que o galego non sexa empregado
máis que por unha minoría máis ou menos
ideoloxizada e/ou culturizada e por aqueles
que a teñen que usar do mesmo xeito que o
traxe e a gravata. A verdade é que non era dis-
to do que quería
falar, pero hai
cousas que...

De Xaquín
Lourenzo, do Xo-
cas, escoitei falar
nos primeiriños
setenta. Quen del
me falaron foron
algúns amigos,
alumnos seus no
Colexio Cisneros
de Ourense. Nun-
ca o coñecín.
Lembro isto por-
que é ben difícil a
unanimidade so-
bre un profesor,
cando menos no
ensino secunda-
rio. Todos falaban
del con admira-
ción, fosen mello-
res ou peores es-
tudantes.

A pretensión
destas liñas é
s i m p l e m e n t e
lembrar a relación de Lois Tobío con Xaquín
Lourenzo, e dar a coñecer unha carta de agra-
decemento deste último que o diplomático
viveirense conservaba entre os seus docu-
mentos e que agora coida agarimosamente a
súa filla Constanza até o momento de depo-
sitalos nalgunha institución cultural galega. 

Tobío e Lourenzo eran  case da mesma ida-
de, o primeiro non tiña nin un ano máis, coñe-
céronse nos primeiros momentos do Semina-
rio de Estudos Galegos. Afastados polo levan-
tamento fascista, volveron manter relación nos
primeiros sesenta. Daquela Tobío asumira o
traballo de corrixir, unificar a lingua e coidar
da impresión da Historia de Galizaque dirixía
don Ramón Otero Pedrayo e facíase realidade
baixo o mecenado de Manuel Puente quen asu-
mira este compromiso con Castelao. Como é

coñecido, do proxecto só se publicaron tres to-
mos, dos dous primeiros coidou Tobío, o ter-
ceiro publicouse xa nos primeiros setenta.

O segundo dos tomos é dun único autor,
Xaquín Lourenzo. Nel recóllese o traballo que
o etnógrafo ourensán realizou durante décadas.
Tobío coidou con todo agarimo da edición, a
ben seguro que lle resultou moito máis doado
que có primeiro tomo no que tivo que pelexar
coa difícil caligrafía de Otero. Pola contra
Lourenzo escribía clariño como corresponde a
un gran debuxante. Tobío era consciente que
estaba a realizar o primeiro gran traballo edito-
rial e atendeu dun xeito especial ás ilustra-
cións. No segundo tomo hai 514 ilustracións,
unha gran parte delas son os espléndidos de-
buxos de Xaquín Lourenzo, ben coñecidos po-
las súas múltiples reproducións, o resto foto-
grafías de José Suárez e outras que lle achega-
ron Otero, Prada ou Paco del Riego.

Cando os tomos estiveron impresos, Lou-
renzo escribiulle a Tobío unhas sentidas letras:

Ourense 3-X-62
Sr.D. Lois Tobío
Montevideo

Meu querido irmán: Moito tempo fai que non
sei directamente de ti, anque teño noticias
por tua irmá â que vexo de cotío eiquí.

De todos os xeitos un deber de gratitude
faime agora escribirche.

A fíns do vran viñen dende Lobeira a Ou-
rense para ollar os dous primeiros volumes
da Historia da Galiza que tés o teu cargo. Vín
o meu traballo e vín tamén a tua man amiga
níl. Sei do traballo que che tivo que dar e o
ben que de íl saíches. Deus cho pague.

Esta tua colaboración connosco trouxo-
me âs mentes as nosas angueiras no Semina-
rio de Estudos Galegos e lembrei aquiles
tempos que xa non voltarán. Entón aínda ha-
bía cordialidade no mundo e hoxe somentes
podemos vivir de aquelas lembranzas.

De novo que Deus cho pague.
Recibe unha aperta moi forte do teu ami-

go e irmán”

Tobío anotou á marxe a data da resposta e se-
guro que se sentiu satisfeito do traballo ben
feito, como se sentiría tamén satisfeito se uns
meses máis de vida lle permitisen saber que

se homenaxeaba ao seu amigo co Día das Le-
tras Galegas.Era consciente do nivel cientí-
fico do traballo do Xocas e de que rematara
ben o seu labor como editor. O etnolingüista
alemán Fritz Krüger, que naquel momento di-
rixía o Instituto de Lingüística da Universida-
de de Cuyo, Mendoza (Arxentina), escribiulle
nunha (31/07/62) das diversas cartas sobre
este tema: “Uno de los días más felices de mi
vida ha sido éste, en que veo terminada la
obra del amigo Lorenzo Fernández (...). En
todos los aspectos la obra es magnífica, un
modelo de trabajo que honra a todos los co-
laboradores y a Galicia.”

Sirvan pois estas liñas para que ao longo
deste ano dedicado a Xaquín Lourenzo lem-
bremos o silencioso traballo de Tobío, para
demandar que, sexa quen queira (editora ou
institución), se reediten en facsímile os tres
tomos da Historia de Galizae que Tobío te-
ña un posto de privilexio nas listaxes da es-
pera para o seu Día das Letras.♦

CARLOS MÉIXOME é historiador.
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Francia recibiu o
presidente da
República Popular
China, Hu Jintao, coa
torre Eiffel iluminada
de vermello no seu
honor. Quen llelo ía
dicir aos maoistas do
68!  

A historia acusa a
moitos escritores de
vivir pechados nunha
torre de marfíl. Non é
maioritariamente o
caso dos escritores,
nin tampouco dos
actores, galegos. Para
mostra, algo máis que
un botón: Lean
Españois todos, de
Suso de Toro.  

O socialista vigués
Carlos González
Príncipe xa iniciou a
súa campaña
electoral ao senado.
O primeiro dardo foi
para o compañeiro
de candidatura
Henrique Curiel, do
que lembra que non
está empadroado na
provincia e que nin
sequera veranea en
Galiza, dado que
acostuma facelo en
Mallorca. A razón do
puxilato está na
estatística. Senadores
socialistas por
Pontevedra só sairá
un. E o “C” vai antes
do “G”.  

Manuel Fraga vén
de xustificar que o
CNI espíe a Carod
porque é membro dun
partido que pretende
reformar a
Constitución.
Defendería tamén o
presidente da Xunta
que o CNI espiase o
seu xantar con
Beiras?

O que estivo raudo
foi Touriño criticando

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Lourenzo e Tobío
CARLOS MÉIXOME

Neste Día das Letras dedicado ao etnógrafo Xaquín
Lourenzo, o autor deste artigo pide que se lembre ta-
mén a Lois Tobío e que se reedite a Historia de Galiza,
dirixida por Otero Pedrayo, na que ambos colaboraron.

‘T obío e
Lourenzo

eran  case da
mesma idade,

coñecéronse
no Seminario

de Estudos
Galegos.

Afastados polo
levantamento

do 36, volveron
manter relación

nos primeiros
sesenta”

Cartas

As mentiras
de Calaza

Em La Voz de Galiciado 20 de
Janeiro aparece umha colabo-
raçom de Juan José Rodríguez
Calaza em que dí: “Así, corre por
ahí que mi personal criterio, per-
dón, mi odio al nacionalismo ga-
llego proviene del demorado re-
sentimiento de haber sido expul-
sado otrora de la UPG, en París,
cuando la prosaica verdad es que
me marché yo solito cansado de
ser el único que pagaba las coti-
zaciones, con las que se organi-
zaban grasientas misas negras
presididas por totémicas cachei-
ras de porco: devoradas a dos
manos y en agosto”.

Como responsável da UPG
em Paris na época aludida, devo

dizer que este senhor mente com
descaramento. Nunca militou na
UPG mas apenas na Asemblea
Nacional-Popular Galega. Já en-
tom se declarava de ideias anar-
quistas, isto nom era problema
para dita militança; anarquista
era Jorge Pérez, membro tam-
bém da Assembleia.

O que acho indignante na co-
laboraçom de Calaza (a quem
chamávamos Pepim) é o despre-
zo com que trata os seus com-
panheiros de entom, que paga-
vam as suas quotas com tanta re-
gularidade como el.

Além disso, quando fala de
misas negras suponho que se está
a referir aos jantares que, para
combatermos a saudade, se fa-
ziam no meu lar ou no dos irmaos
Rueda Soto. Nunca estes jantares
fôrom pagos com quotas militan-

tes mas com contribuiçons equita-
tivas dos participantes; duas ex-
cepçons haveria que fazer: a dos
companheiros e companheiras
que por atravessarem umha má si-
tuaçom económica nom pagavam,
e a generosidade dos que propor-
cionavam, de graça, comida en-
viada polas suas famílias ou que
eles próprios traguiam quando re-
tornavam de férias.

Lembro que, mais de umha
vez, foi necessário chamar a
atençom de Pepim polas suas
tendências “terroristas”. Quer dizer,
e utilizando a linguagem da época,
o uso de umha violência desvincu-
lada da luita política de massas.

Rodríguez Calaza tem todo o
direito de mudar e de nom se
arrepender das suas velhas ideias
mas nom o de mentir sujando o
bom nome dos seus antigos com-

panheiros e companheiras, em
ocasions tristemente falecidos,
como Davide Rueda Soto.♦

LUÍS GONÇALES BLASCO, FOZ

M. Mera, o BNG e
a CIG

Manuel Mera di que o BNG non
é capaz de ligar o tema nacional
co tema laboral.
É unha acusación forte.

Tamén di que dende 1977 o
BNG non ofrece un discurso cla-
ro e coherente, que se concreta
nunca política de redistribución
da riqueza.

Acusación máis forte aínda.
Acusacións que nin desminte,

nin clarexa,  nin matiza na carta
xustificatoria del publicada en A
Nosa Terrado 29 de xaneiro, en

ANA PILLADO



As enquisas forman parte das campa-
ñas electorais. Aínda sabendo iso
sempre as esperamos, por veces mes-

mo con algún devezo. E os profesionais do
inquérito gozan de reputación social e até un-
ha certa consideración científica.

Hai circunstancias que poden cuestionar
a calidade ou facer minguar a credibilidade
dun traballo. Tal e como, por lei, os militares
non poden afiliarse a partidos nin os xuíces
en activo presentarse ás eleccións, non sei de
nada establecido con respecto aos responsá-
beis de entidades demoscópicas. Así, por
exemplo, Francisco Llera podía dirixir o
Euskobarómetro e ser, a un tempo, membro
do PSOE en Euskadi e expoñente sobrancei-
ro do seu sector máis antinacionalista. Cando
concorren na mesma persoa dúas condicións
como as devanditas, é ben que o electorado o
saiba, probabelmente ten dereito a sabelo.

No número 1.114 d’A Nosa Terrasor-
prendeume este titular de portada: “O PSOE
podería gañar un deputado en Lugo”. A atri-
bución da cita ao director do Barómetro Ga-
lego, tamén presente no titular, a priori con-
fírelle credibilidade profesional. De aí a mi-
ña sorpresa, que explicarei máis abaixo. Pe-
ro a lectura da entrevista publicada na páxi-
na 9 do devandito número, certamente escla-
recedora, sitúame ante unha dimensión das
cousas na que, debida ou indebidamente,
predominan as certezas.

Algunha vez teño lido que Xosé M. Ri-
vera Otero, con ou sen carné, se situaba no
ámbito político do PSdeG-PSOE. E as valo-
racións que realiza na mencionada entrevista
avalan a suposición. Tres breves referencias.

Segundo Rivera, o PSOE estatal ten unha
estratexia política equilibrada, coas súas or-
ganizacións territoriais unidas no fundamen-
tal. E eu lembro as descualificacións –non tan
vellas– a Pasqual Maragall por parte de Fran-
cisco Vázquez, que mesmo insinuara que o
PSOE debía ter unha organización propia en
Cataluña, á marxe do PSC. Lía tamén estes
días de atrás en La Vanguardiaque a semana
pasada, por unhas horas, puido romperse o
protocolo de relación entre PSC e PSOE.

Tamén segundo Rivera, “(Emilio Pérez)
Touriño leva seis anos e ten unido o parti-
do”; así mesmo, “ten dado mostras de que
ten controlado o PSdeG”; e, por ende, o en-
trevistado declara “absoluta certeza de que
Vázquez non tivo nada que ver co de Vigo”.
É certo que Vázquez hai algún tempo que
non despreza nos medios o secretario xeral.
Pero tamén teñen notoriedade a difícil situa-
ción orgánica de Vigo, Ourense ou Sada
–por exemplo–, as diferenzas de perspectiva
con respecto ao galeguismo e toda a xestión
combinada do caso Deputación da Coruña-
Concello de Vigo, onde nunca se soubo ben
canto dominio ou coñecemento da situación
tiña Pérez Touriño.

Por último, nas eleccións vindeiras seica
só pode gañar algún deputado o PSOE, dis-
que á conta do BNG (na Coruña) ou do PP

(en Lugo). Aquí chegamos á miña sorpresa
inicial, e tamén á explicación prometida.

Ignoro os fundamentos de tal previsión.
Agora ben, como lucense encontro realmente
complicado que o PSOE acade o seu segundo
deputado nesta provincia. Para que tal acon-
tecese terían que darse bastantes ou mesmo
todas as circunstancias que a seguir expoño.

Primeiro, cómpre que o PSOE duplique o
BNG. Nas eleccións xerais do 2000, este
acadou un 16,05 e aquel o 22,74 por cento do
total do voto emitido.

Segundo, deixando a cousa nunha pugna
entre dous, o PP (57,55 por cento no 2000) tería
que baixar algúns puntos e o PSOE subir moi-
tos máis. Por exemplo, quedando as porcenta-
xes provinciais respectivas nun 52 e un 35 res-
pectivamente. Que cada un valore tal hipótese.

Terceiro, e máis longo. Para o PSOE
manter con certa base o obxectivo do segun-
do deputado, na capital da provincia,  princi-
pal xacemento de votos, debería pasar isto:

–Que a lista de Xosé Blanco conserve, ou
mellore, a porcentaxe de votos acadada pola
lista de Orozco nas eleccións municipais
(51,36 por cento).

–Que o electorado conservador que
apoiou o actual alcalde en maio sustente ago-
ra a candidatura de Blanco ao Congreso e a de

José Luis Rodríguez Zapatero á presidencia.
–Que o PSOE conserve o voto que dez

meses atrás desertou do BNG para asegurar
que o PP non recuperase a alcaldía. Que a de-
cepción pola saída dos nacionalistas do gober-
no municipal non cause agora ningún efecto.

–Que, por algunha razón que non alcan-
zo a ver, a ilusión do “goberno local de pro-
greso” (quede o que quede agora dela) se
convertese en esperanza depositada en Za-
patero e o seu equipo.

Desde logo, máis probábel ca tal optimi-
zación das posibilidades socialistas vexo eu
que o cuarto deputado de Lugo, de perdelo o
PP, o acade o BNG. Á fin e ao cabo, nas ante-
riores eleccións quedaron a tres puntos e moi
pouco de conseguilo. E se é certo que desde
aquela pasaron catro anos e moitas cousas, nin
o ambiente suxire arestora gran confianza en
Blanco e o seu líder  nin se visualiza precisa-
mente unha debacle do nacionalismo.

Xaora, é lamentábel andar con tal tipo de
cálculos. Coido que un debe elixir pensando
no país e por afinidade ideolóxica e política.
Así e todo escribo isto, medio obrigado por
valoracións e estimacións que, máis ca dun
barómetro demoscópico xeral, poden parecer
dun gabinete de proxección electoral do
PSOE e mesmo persoal de Pérez Touriño.♦
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a Raxoi por denostar
o “galeguismo”. En
realidade, isto ten
unha interpretación
freudiana. Touriño
critica en Raxoi o que
non pode criticar en
Vázquez.

En Palestina
(supoñendo que
exista tal lugar) hai
moitos enfermos e
feridos. Tamén hai
algúns hospitais. O
goberno israelita vén
de decretar a
creación dun valo de
cemento e aramio ao
redor dos poboados
árabes e tamén dos
hospitais. Cada
ambulancia debe dar
varios rodeos e parar
en cada control do
exército. O de
Palestina é agora o
servizo de urxencias
máis lento do mundo.
Talvez exista en Tel
Aviv unha especie de
Hitler e de Groucho
Marx que mestura
habilmente a
traxedia coa
comedia.

Anda o cine español
desmoralizado pola
baixa de
espectadores. Un dos
remedios propostos
consiste en criticar o
cinema
norteamericano. Por
exemplo, nun dos
spots ridiculizan o
halloween, por non
ser un costume
“noso”. Noutro
ironizan sobre a
xesticulación das
gavelas de negros. É
un nacionalismo
defensivo cunha boa
base de razón. O
cine norteamericano
controla o 90% da
cota de pantalla e
cada vez máis sas de
exhibición, non
sempre con boas
películas. Mais que
sucedería se en
Galiza se fixese unha
campaña semellante
a respecto da cultura
de matriz castelá-
andaluza?♦

Xosé Lois

Lugo: o cuarto deputado
XOSÉ M. GONZÁLEZ

As previsións de X.M. Rivera Otero (ANT, 1114) sobre o
reparto de escanos na provincia de Lugo son matizadas ten-
do en conta os datos estatísticos das últimas citas electorais.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

base a que non o interpretaron ben
na entrevista, senón que o único
que queda claro é que pretende
suavizar –e ocultar– as fortes acu-
sacións que lle fixo ao BNG.

Eu, que son afiliado ao BNG
e á CIG, considero que a realida-
de é moito máis complexa de to-
do o que lle leo a Manuel Mera,
e tan complexa é, que dicer que o
BNG necesita unha mensaxe
máis clara e máis nidia é como
non dicer nada; igual que si eu
digo que quero un BNG que teña
unha orientación máis de esquer-
da e non concreto a que cousas
importantes me refiro co de es-
querda; porque acaso, a CIG non
ten unha mensaxe clara e nidia
dende o Congreso do ano 2001?;
ou, en palabras de Manuel Mera,
só ten erros que hai que corrixir?

Porque claro, entón Manuel

Mera –seguindo a súa argumen-
tación simplista–, tería que expli-
carnos porque, se a CIG abandei-
ra a mellora do emprego; das
condicións laborais e da situa-
ción económica dos traballadores
e traballadoras galegas; por qué,
máis unha vez, a CIG non gaña-
mos as eleccións sindicais!?♦

HÉCTOR SÁNCHEZ
(A CORUÑA)

A pureza do PP
A quen se lle ocorre pedirlle ao PP
que condene o seu alcalde de To-
ques, por abuso dunha menor. Estas
cousas cabrean a M. Fraga e des-
pois chámanos hipócritas por pa-
rarnos nestas miudezas. Aínda lem-
bro cando dixo que os que apro-
baban as oposicións, era normal
que fosen os máis ricos porque ti-
ñan máis libros na casa. Por outra

banda, a seriedade deste partido po-
lítico está fóra de toda dúbida, nun-
ca accedeu a ningunha alcaldia po-
la vía da moción de censura. Nas
súas filas tampouco admiten perso-
as de reputación dubidosa, como
contrabandistas, abusadores, co-
rruptos, chantaxistas, etc.

Este partido fai as cousas ben
porque todo é no nome da Patria e
de Deus, e iso, queiramos ou non,
impón moito. Non se pode esque-
cer a caridade desbordante que te-
ñen cos maiores, danlles as pen-
sións, lévanos de excursión, orga-
nízanlles caldeiradas e bailes, regá-
lanlles chisqueiros, gorras... e así
todo o ano, e nin sequera lle piden
o voto. Dende que chegaron á
Xunta o que máis destaca do PP é
a rapidez con que pagan as expro-
piacións. Os afectados pola presa
do Umia, após da sentenza do tri-

bunal do 12 de outubro pasado, xa
lle foron remitidos os cartos, e se se
atrasaron as cartas foi porque había
folga en Correos. Ante estas cousas
non hai nada que facer. O certo é
que levan así moitos anos, contan-
do co apoio dos empresarios, me-
dios de comunicación, xubilad@s,
a Patria, Deus, o Apóstolo...♦

LUÍS CHAPELA
(MOAÑA)



As filtracións
dos irmáns
Zarzalejos
Unha información do diario
El País(29 de xaneiro) acla-
ra algúns aspectos da espio-
naxe oficial a Carod Rovi-
ra. “O informe do CNI, moi
breve, foi remitido ao presi-
dente do Goberno, José Ma-
ría Aznar. De cote, este tipo
de documentos canalízanse
através do xefe do Gabinete
do Presidente, Carlos Ara-
gonés, ou, con maior fre-
cuencia, do secretario xeral
de Presidencia, Javier Zarza-
lejos. Este último forma par-
te da Comisión Delegada do
Goberno para Asuntos de In-
telixencia, creada pola Lei
Reguladora do CNI de 2002,
e é irmán do actual director
de ABC”. Como se sabe, es-
te diario foi o que deu a co-
ñecer a noticia de que o líder
de ERC se entrevistara con
dirixentes da ETA.♦

Carod,Rahola
e o machismo
do ABC
O veterano comentarista Jai-
me Campmany escribe en
ABC (29 de xaneiro) sobre o
caso Carod. “Eu maniféstome
con todo entusiasmo a prol de
Pilar Rahola. O que eu penso
é que Esquerra Republicana

de Catalunya (ERC) ten que
quitar o parvo e poñer a Ra-
hola, que é ben máis lista e
ademais o parvo está imprac-
ticábel e en cambio a Pilar es-
tá para comerlle os untos. De
cando en vez sácana nalgún
programa de Televisión, e eu,
en canto a vexo, acabo co
zappinge póñome a pensar
no polving. A verdade é que
ultimamente engordou un
pouco e púxose inservível pa-
ra a pasarela, onde xa non
desfilan máis que espíritus,
así que está en todo o seu e no
peso e volume xustos para
volver tolo o macho ibérico
tradicional (...). Agora o char-
nego revirado que teñen en
ERC vai falar cos da ETA (...)
e en cambio case non sacan a
Pilar Rahola, moito máis de-
corativa e máis actual, máis
viva e tanxíbel, a República
de cara amábel”.♦

Aniquilados
pola ETA e
esmagados
polo PP
A deputada do PSE-PSOE no
parlamento vasco, Gemma
Zabaleta escribe en El Pe-
riódico (30 de xaneiro) sobre
a polémica de Carod Rovira
e a utilización de ETA no
confronto político. “En Irlan-
da, sinala Zabaleta, os gober-
nos non se serven da súa si-
tuación de preeminencia para
fulminar os partidos políticos

da oposición utilizando o
drama do terrorismo e da dor
que xera. Pola contra, intenta
tecer un camiño común e
compartido de colaboración,
capaz de facer calar as armas
con diálogo e con máis polí-
tica. Elexiron o camiño de a
máis política, menos armas.
E vén sendo útil. Eu defendo
ese camiño. Paréceme extra-
ordinariamente lexítimo e
honesto facelo sen que quen
o defendamos teñamos que
estar en dúas listas de maos:
na de quen poden seren ani-
quilados fisicamente pola
ETA e na de quen poden se-
ren esmagados politicamente
polo Goberno do PP. Tamén
me parecen defendíbeis ou-
tras posicións que tratan de
acabar coa páxina máis negra
da historia de Euskadi e de
España, aínda que señan an-
tagónicas ás miñas (...). Que
ninguén se engane: Josep
Lluís Carod-Rovira e os na-
cionalistas vascos son a peza
menor. O que importa é
arrincoar até a extenuación
ao PSOE: esa é a caza maior
(...). Abortar o pensamento
político desenvolvido por ví-
as pacíficas e por consenso;
converter a política catalá
nun calexón sen saída, na li-
ña do que é hoxe a política
vasca; fixar liñas divisorias
entre catalás bos e maos, e
entre todos eles e o resto dos
españois, son algúns dos ob-
xectivos do Goberno que te-
mos. Fai da confrontación e
de existencia do terrorismo, e
non da paz, o negocio intere-
seiro. Será por iso que aínda
existe a ETA?”.♦
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Alá vai!
BIEITO IGLESIAS

Nos oitenta, sendo por breve lapso responsable do BNG san-
tiagués, pasoume un caso. Unha tarde esperábanme na sede
dous tipos con sotaque madrileño que querían abrazar o na-

cionalismo. Como nesa época sufriramos unha disidencia pola
esquerda, aireada polos xornais, non me cheiraron boas verzas.
Desconfiado, pregunteilles por qué desexaban militar e explicáron-
se: Es que nos gusta la autodeterminación. Desanimeinos co requi-
sito dun seminario ideolóxico de seis meses, previo ó ingreso na
Frente, e admireime de que ós servizos secretos lles chamasen ser-
vizos de intelixencia. Ó día seguinte roubáronnos no local, faltou o
ficheiro de altas e baixas de militantes. Tales servicios acaban de
gañarlle as elecciós ó PP, inda que pudo ser pior, imaxínense a Ca-
rod preso, amollado cos xefes da ETA, ¡que cadro! Louvei os políti-
cos catalaos nesta columna; agora exclúo da laudatioó líder
republicano, que se vai convertendo a velocidade lumínica no incri-
ble home minguante. Achou enconicado o papel de conseller en
cap e volveuse frautista de Hamelin, quixo encalatrar a unhos
matachís que non lle deron corte. Imitou a certo infeliz que, nas
festas, subía ó palco e lle ripaba a batuta ó director, pra facer que
conducía el a banda de música. Velaí o perigo de unir estulticia con
gana de figurar no presenteiro. Pretexta o diálogo, pero os etarras
teñen pouca conversación, ¿como debater con psicópatas que
pretenden gobernar (en galego poubano esta palabra significa
arranxar) o país vindimando unhas ducias de concelleiros? Seica
nin sospeitaba a bellacaría dos seus inimigos, mais a ansia de prota-
gonismo mal casa coa candura: A sociedade é un estado de guerra
rexido polas leis(A arte de medrar, por Maurice Joly).♦

Un Espía no Reino de Galicia

Mariano e
os galeguistas
MANUEL RIVAS

Mariano Raxoi veu a Galicia avisar de que andan por
aí os galeguistas. Mariano é un home moi ben
informado, xa se viu co proceso de solidificación

no Prestige e de evaporación no Iraq, así que se fala mal
dos galeguistas algo farían. Hai moita xente galega no poder
e nas súas sombras que arrabea cos galeguistas. É unha
cousa ben curiosa. Cantos galeguistas hai en Galicia,
Mariano? A ver se agora Galicia vai estar chea de
galeguistas!

Antes de que viñese Mariano botar ese trono na Toxa eu
pensaba que galeguistas, galeguistas, había moi poucos en
Galicia. Estaba Isaac, estaba don Paco, estaba Illa Couto,
estaba Benxamín, estaba este, este.... como se chama ho?
Outro santo que se me foi ao ceo! A min pareceume sempre
que isto de ser galeguista en Galicia era como ser
vexetariano. Ou cuáquero. Ou monógamo. Unha cousa rara.
Eu coñecer coñecín xente na Galicia que era barcelonista ou
madridista, mais galeguista, o que se di galeguista, aínda
tardei en atopala. A primeira vez que atopei un galeguista
deille un abrazo emocionado, fíxenme unha foto con el e
gardeina no álbume dos achados exóticos.

—Este irlandés quen vén sendo?
—Un galeguista!
É un enigma que me confunde dende hai tempo. Que

haxa quen de tratar na Galicia o galeguismo como unha
anomalía, como unha especie de patoloxía. Ben é certo que
o galeguismo ten achegado grandes excentricidades
culturais a Galicia como o Rexurdimento, as Irmandades da
Fala, a Xeración Nós, a Editorial Galaxia ou aquí A Nosa
Terra. Pero, Mariano, non é por mal, ho. Deulles por ahí. A
Ánxel Casal ben que lle dixeron que abrise un ultramarinos
con follas de bacallau á porta, mais el, ao seu, dálle que
dálle, vai e pon o prelo de Nóse a Escola de Ensino Galego
na rúa Real da Coruña (na República, rúa de Fermín Galán),
que tamén hai que ter moral co bo local que era para abrir
un café de varietés.

Os galeguistas, niso ten razón Mariano, sempre foron un
pouco testaláns. Podían trer botado unha man no
caciquismo, no escurantismo, no absolutismo, no
franquismo. Ou isto non é parte da historia de Galicia? Mais
non. Os galeguistas, como os pel roxanas películas do
Oeste. Uns sectarios. Como diría o Michael Moore, todiño
tivo que facelo o estúpido home branco.

E seguimos nas mesmas. Nesta extravagancia.
Os galeguistas non len a prensa ou que? E logo non hai
cousas máis interesantes para eles ser que seren
galeguistas? Eu algo entendo o desacougo de Mariano
Raxoi. Estamos no sáculo XXI e segue a haber galeguistas
na Galicia. Cada vez máis. Son unha rareza que se espalla
como o kiwi. De non ser por eles, polos galeguistas, xa
Mariano falaría galego.♦

VENTURA & COROMINA / La Vanguardia. 30 de xaneiro de 2004

José Antonio Zarzalejos, director do diario ABC; Pilar Rahola e Josep Lluís Carod Rovira.



A. EIRÉ
Unha linguaxe máis sinxela e
directa e un discurso máis
pragmático onde os cidadáns
galegos tomán o protagonismo
fronte ao concepto de nación.
Eis as liñas básicas do novo
discurso do BNG que prota-
goniza Anxo Quintana. O ma-
nifesto Marzo 2004: o momen-
to de Galiza, presentado en
Compostela é un claro exemplo.

“Unha política que sirva para unir
na vez de para enfrontar, para re-
solver problemas na vez de crea-
los”. Este “xeito de entender a po-
lítica” leva a Anxo Quintana a
“tender a man” para un “diálogo
aberto, sen límites, sen condi-
cións e sen medo para poñer a
Galiza por diante”, coa idea de
que “todos somos importantes”.
Porque, segundo afirma Quintana
“chegou a hora dos compromisos
oficiais e os resultados efectivos”.

O Manifesto 2004: o momen-
to de Galizaconvértese así nun-
ha chamada a todos os que “nos
importa Galiza”, a todos os que
“compartimos o sentimento dun
país máis libre, ben gobernado,
máis solidario e digno”.

Quintana está convencido de
que “a sociedade Galiga quere
máis autogoberno”. E define o
que entende o BNG por autogo-
berno: “para nós, autogoberno é
máis progreso e benestar”.

Os cidadáns convértense así

no centro da política do BNG coas
palabras “benestar, progreso, li-
berdade e solidariedade” trufando
todo o discurso en varias ocasións.

Máis autogoberno

Como conseguir máis autogober-
no? “O afortalamento das institu-

cións, a asunción de novos espa-
zos de resposnabilidade e políticas
propias é o camiño máis seguro”.

Esa é a aposta de Anxo Quin-
tana recollida nun manifesto que
parte de que “estas eleccións xe-
rais son unha oportunidade his-
tórica”. Unha oportunidade his-
tórica para “garantir que o estado
plural, que necesariamente vai
vir, teña en conta os nosos inte-
reses e os nosos desexos”.

Quintana reclama que Galiza
deixe de ser “un mero escenario
electoral para ser tratada e respec-
tada coma o que é: unha nación
con intereses propios a defender.
Pois, poñendo o aceno no benes-
tar dos cidadáns, o concepto na-
ción aparece como a vontade de-
ses cidadáns (“nación en mar-
cha”) pero tamén como o marco
axeitado e imprescindíbel para
poder cumprir as súas arelas.

“É o noso dereito, e é o noso
traballo porque é o momento do
noso país, é o noso momento. Es-
críbeo Castelao e escríbeo ben:
só Galiza vai salvar a Galiza”.
Así remataba precisamente o ma-
nifesto lido por Quintana o 31 de
xaneiro ante 90 persoas do mun-
do da cultura. Sobranceaban no
acto cargos electos das tres uni-
versidades, pero tamén estaban
escritores, músicos, xornalistas,
ou ensaistas. Todos eles de sona.
Xentes como Xosé Luis Barreiro,
Paulo González Mariñas ou Xan
Pérez Lema, alleos ao BNG.♦
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Hutton non
convenceu
X.L. FRANCO GRANDE

Para dous de cada tres
votantes, o informe de
Lord Hutton é parcial, e

cren máis na BBC que en
Downing Street. Un 56 por
cento da opinión teno por
pouco equilibrado. A prensa
inglesa, case de maneira uná-
nime, coida que pode ter im-
plicacións moi negativas para
a liberdade de información.
E, en xeral, pénsase que ese
informe vai ter efectos
contrarios ós que Blair procu-
raba. A xente pide, o mesmo
que nos EE UU, outras infor-
macións que esclarezan as ra-
zóns que se tiveron en conta
para ir á guerra.

O informe de Hutton non
é unha sentenza. É só unha
enquiry–de gran prestixio no
mundo anglosaxón, que non
as prodiga– para determinar
os feitos que arrodearon o sui-
cidio de David Kelly. E non
só se rexeitan as súas conclu-
sións, senón que expertos xu-
ristas están pensando en
impugnalo –non apelalo, que
non ten apelación– ante a xu-
risdición ordinaria.

Este informe, por distin-
tos camiños, tráenos á
memoria o informe Warren,
que nunca foi aceptado pola
sociedade norteamericana. E
tamén, por outras razóns, as
eleccións gañadas por Geor-
ge Bush de maneira ilegal.
Tres casos que só teñen en
común o de seren moi sona-
dos, mesmo espectaculares,
de contido político e nos que
os criterios resolutivos
produciron escepticismo nas
respectivas sociedades.

Xa dixemos que non se
trata, ó menos en dous dos ca-
sos ditos, de sentenzas, algo
que cómpre ter en conta. Pero
aínda así non deixan de ser
informes baixo a autoridade
de xuíces de prestixio, procu-
rados xusto polo que teñen na
sociedade anglosaxona,
maiormente na inglesa. Pero
as dúbidas xorden e a xente
pide máis claridade. E máis se
pensamos no escaso respecto
que Bush e outros acólitos
seus teñen polos dereitos
humanos e pola legalidade.

Algo non vai moi ben
cando unha sociedade como
a inglesa desconfía dunha en-
quiry e trata de forzar outras
investigacións para
determinar os feitos relativos
á guerra de Iraq, como tamén
ocorre hoxe nos EE UU. Un
ten dereito a pensar que ó es-
cepticismo desas dúas socie-
dades pode calquera día
sumarse aínda o da española,
se xudicialmente se resolve
suspender a discusión
parlamentaria do chamado
Plano Ibarretxe, que non é,
nin pode ser, unha resolución
impugnable, porque aínda
non existe. 

O efecto dominó si que é
un feito que está á vista. Pon
medo pensalo.♦

A.N.T.
Comezou como un xesto para
reivindicar as súas orixes ga-
legas, seguiu como unha defen-
sa dos candidatos “cuneros” e
rematou pedindo a desapari-
ción do PPdG. Así foi o dis-
curso de Mariano Raxoi na
Toxa para presentar os 52 cabe-
zas de lista do PP ao Congreso.

O barón provincial do PP ouren-
sán, Xosé Luís Baltar, cada vez
que ten diante a Mariano Raxoi,
aparca o trombón para animar os
seus e pídelle que o PPdG ten
que “seguir sendo galeguista”. A
teimosía de Baltar semella ben
chea de máis razóns desde a pa-
sada fin de semana.

Raxoi escolleu a illa da Toxa
para presentar os 52 cabezas de
lista do PP ao Congreso. Seica
era o xeito de proclamar as súas
orixes galegas e de explicar os
seus sentimentos.

Raxoi proclamou que se sente
tan galego coma español e que
ningunha destas condicións ten
máis peso que a outra. No plano
afectivo ninguén lle pode discutir
esta sensación ao candidato da de-
reita española. Pero Raxoi realiza
esta afirmación para lanzarlles un-
ha mensaxe política clara aos
electores, con el como exemplo:
todos os candidatos do PP teñen o
duplo compromiso de defender ao
mesmo tempo os intereses da súa
terra natal e de todos os españois.

O lugar de nacemento, defendeu
Raxoi, non incapacita a ninguén
para defender outros intereses.
Pensar o contrario é propio de
“mentalidades mesquiñas”. 

Se o discurso tivese quedado
aí, diríase que formaba parte da
lóxica da campaña electoral como
necesaria xustificación ao ollar o
nome dos candidatos e o da pro-
vincia pola que se presentan. Se-
guramente, moitos polítólogos,
de estaren barallados, non saberí-
an colocalos no seu debido lugar:
os ministros foron repartidos a
manta polas distintas provincias. 

Pero o secretario xeral do PP
foi máis alá, descualificando os
que antepoñen os intereses auto-

nómicos ou dun territorio con-
creto aos de España. Esa idea,
dixo Raxoi, “non entra no pro-
xecto coherente do PP”.

A defunción do PPdG?

Semellaba que era un ataque
máis aos nacionalistas. Pero a
súa crítica abranguía moitos dos
seus compañeiros galegos, in-
cluído Manuel Fraga Iribarne,
que o escoitaba pracidamente.

“Ninguén, polo feito de cua-
lificarse como nacionalista, gale-
guista ou rexionalista ten maior
lexitimidade para defender o
propio, porque hai cousas que al-
gúns queren patrimonializar en

moitos lugares de España, é de
todos, como o amor á terra”,
afirmou Raxoi.

Unha afirmación con fondura
política non só por equiparar na-
cionalistas, galeguistas e rexio-
nalistas, senón porque no PPdG
non só son continuas as referen-
cias ao galeguismo, senón que os
mesmo estatutos definen o PPdG
no seu artigo primeiro como
“unha organización política ga-
lleguista de centro reformista”.

Era unha mensaxe ao sector
autóctono do PPdG? Nótese que
utiliza a palabra “galeguistas” pa-
sando da crítica xeral á concreta.
Para Pérez Touriño non existe dú-
bida. “É unha clara agresión ao
PP galego e as súas aspiracións”,
afirma o secretario xeral do PS-
deG-PSOE. Touriño tamén acusa
a Raxoi de negar co seu discurso
“o ser e a identidade de Galiza”.

Pola súa banda, Anxo Quin-
tana, portavoz do BNG, acusou o
dirixente do PP de estar interesa-
do en “expender certificados de
españolidade”. Quintana aclarou
que o BNG, pola contra, “non
quere facer o mesmo cos de ga-
leguidade”. Quintana afirma que
o BNG non sostén que uns “se-
xamos máis galegos ca outros.
Ninguén é máis galego ca nin-
guén, o que nos diferencia é que,
cando temos que elixir que inte-
reses defender, uns poñemos en
primeiro lugar os dos galegos e
outros non fan o mesmo”. ♦

O candidato equipara nacionalistas, galeguistas e rexionalistas

Raxoi propón a desaparición do PPdG

PACO VILABARROS

Dálle protagonismo á cidadanía fronte á nación 

Quintana muda o discurso do BNG

Anxo Quintana. PACO VILABARROS
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Sempre se considerou
que o PSC tiña dúas al-
mas, unha catalanista,

nacionalista, que mora no
corpo electoral dos cataláns
vellos, e outra españolista,
xacobina, heredeira dun certo
obreirismo, vivificada pola
poboación de aluvión chega-
da desde Aragón, Galiza e
Andalucía nas últimas
décadas, residente na perife-
ria barcelonesa, e que por ser
máis española vota un
partido español e chega a ad-
mirar ao mesmo Real
Madrid. Existe este cliché e
exíbese sen demasiada
finura.

As estatísticas das
últimas eleccións e os
movimentos políticos
posteriores dan conta de
dous fenómenos nos que
merece a pena pararse. O
primeiro é que as
preferencias políticas das
persoas que viven en
Cataluña non son
observábeis mirando o
mapa. O comportamento
electoral da poboación de
Olot, na Cataluña profunda,
digamos, e a de Cornellá,
galaico-andaluza e lolailo,
son semellantes, e tanto sobe
o independentismo de
Esquerra nun sitio como
sobe no outro. Este exemplo
é extensíbel a case todos os
concellos. Ollo ao dado.

Tendo iso en conta xa
non chama tanto a atención
que Montilla, o máximo
representante do unitarismo
socialista,  non apareza na
crise da Generalitat como o
defensor das teses
madrileñas, senón como o
home con máis disposición
para enfrentarse aos
impulsos intervencionistas
que pretenden destruír a
soberanía do partido catalán.
Pouco españolismo é ese,
desde logo.

Nunha nación integrada e
coesionada, a cidadanía pen-
sa en chave nacional, sen que
as diferencias veñan
marcadas pola orixe, senón
polas desigualdades sociais
(o anel industrial barcelonés
vota esquerda) e a
sensibilidade política. A
direita española busca deses-
tabilizar. Cataluña é un país
menos vulnerábel que Euska-
di por exemplo, onde viven
divididos por un verdadeiro
foxo ideolóxico.  

Tal como están evoluíndo
as cousas, o torpedo de
Aznar pode frear a
consolidación dunha  esquer-
da soberana que case
eliminaría o sucursalismo en
Cataluña. Os socialistas están
obrigados a dirimir xa unha
vella ambigüidade. O acordo
do ano setenta e oito asinado
por Felipe González e
Reventós recoñece a sobera-
nía do PSC. As decisións,
aclara, tómanse en
Barcelona. Pronto veremos
se o PSOE ten forza ou non
para facer do PSC un PSdG.
É un momento histórico, co-
mo se di sempre.♦

Cando apenas estamos a darlle co-
mezo á chamada precampaña
electoral para as xerais ó parla-
mento do 14 de marzo, asistimos a
un vergoñento espectáculo de hi-
perestésico afago de certos medios
de comunicación de cara ao per-
sistente significado de entrega e
acomodo nun exercicio de posibi-
lismo sobor dos presumíbeis resul-
tados que, agás rechamantes sor-
presas, están na mente de todos.

A desvergoña do partido po-
pular na sua campaña de lavado
de cerebro co novo sistema de for-
mación continua, as prestacións
dos autónomos e, sobre todo, co
asalto dos indefensos cidadáns de
mais idade no asunto da revalori-
zación de pensións é, simplemen-
te, desproporcionada. Porque isto
ten dúas vertentes: por unha ban-
da xogar cos cartos de todos os

contribuíntes que son os que pro-
pician a existencia de prestacións
e pola contra utilizar estes mes-
mos recursos nunha apropiación
mediática que, no seu contido po-
lítico, posúe a esencia ética que

debería invalidar a organización
que usa de tales métodos para a
práctica do xogo electoral como
mecanismo imprescindíbel da vi-
da democrática. Menos mal, e sen
que sirva de precedente por des-

graza, de que a Xunta Electoral
interviu a prol dun mínimo do
sentido da dignidade pública cou-
tando a emisión dos devanditos
comerciais.

Pero non é só nas televisións
onde se dan este tipo de métodos
de propaganda. Aquí na nosa ci-
dade da Coruña temos un exem-
plo tan evidente como o que esta-
bamos a comentar. Un xornal de
ampla tirada, a mais longa da no-
sa nación, ten na súa primeira
plana un espazo permanente de
propaganda directa do PP. Os
“logros”, as “promesas”, mesmo
a dinámica partidaria. Todo está
ao servizo do partido no poder. O
PP, desde a Xunta ou o goberno
central, enche os medios con pro-
xectos como o Plano Galicia, que
distan moito de seren percibidos
pola cidadanía como reais.♦

Xogos
de precampaña

MANUEL LUGRÍS

As vindeiras eleccións xerais mostran que o par-
tido no poder utiliza a propaganda para condicio-
nar o voto. Os medios de comunicación xogan un
papel fundamental na difusión destas mensaxes. 

A Coruña

ESPAZOS NATURAIS DE GALIZA

Pontevedra A Coruña Lugo Ourense

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

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.
2º volume: Espazos Naturais

da Coruña.

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



Como valora até agora o funcio-
namento da Comisión Temporal
para a Seguridade Marítima?

A Comisión elaborará un infor-
me que vai ser votado e aprobado
na sesión plenaria do mes de maio
do PE. Pretendo que este informe
incorpore á alza a resolución apro-
bada no mes de setembro. En espe-
cial o aspecto máis importante é
que ten que incorporar as conse-
cuencias a longo prazo da catástro-
fe provocada polo afundimento do
Prestige.  Xa é pública a análise das
consecuencias do Exxon Valdez en
Alaska. Mesmo saíron varias sen-
tenzas xudiciais ben recentes e po-
lo tanto, temos que ser esixentes e
coñecer tamén no caso do Prestige
as causas e consecuencias de todo o
acontecido. Teño a impresión de
que non se investiu moito na análi-
se das consecuencias a longo prazo
por parte das autoridades españolas
e  galegas. Sigo preguntando sem-
pre en cada audiencia da Comisión,
onde se atopan as 20.000 toneladas
de fuel que faltan. É necesario, por
responsabilidade política coa ci-
dadanía, saber exactamente canto
petróleo falta por recoller e buscar a
maneira de recuperalo. Cómpre se-
guir insistindo nesta cuestión. A
Comisión ten que analizar tamén
outras cuestións de gran importan-
cia sobre os portos refuxio, as zo-
nas marítimas sensíbeis, o sistema
de afastamento dos buques da cos-
ta, o salvamento, etc.  No mandato
de creación desta Comisión dise
expresamente os seus obxectivos.
Entre eles destaca avaliar as conse-
cuencias do accidente do Prestige.
Mais a comisión non ten como ob-
xectivo único ou fin fundamental a
petición de responsabilidades polí-
ticas, que deben ser pedidas no Es-
tado español e mediante as vías xu-
diciais. É evidente, pola contra, que
o feito de que non houbera portos
refuxio foi determinante. Estes non

existían porque o Estado español e
tamén o resto dos Estados, non
traspuxeron as normas do paquete
Erika. Isto evidencia que tamén hai
unha responsabilidade europea vía
os Estados que a compoñen moi
grande na xestión desta catástrofe.

Que opina das intervencións
dos dous representantes nomea-
dos polo Grupo Verdes-ALE,
Xavier Vence e Felipe Louzán?

As intervencións dos dous re-
presentantes galegos foron rigo-
rosas, serias e de gran obxectivi-
dade. En especial no relativo ao
accidente. Proporcionáronme
varias ideas que vou incorporar
ao informe final sobre este tema.

Que lle parece o movemen-
to cidadán Nunca Máis?

Considero que é moi interesan-
te. Sobre todo é exemplar porque
conseguiu agrupar a sectores da so-
ciedade galega moi distintos. Hai
que recoñecer o seu valor. Sobre
todo porque eu tamén considero
que hai unha controversia política
detrás da catástrofe do Prestige.
Sobre todo no tocante ás responsa-
bilidades políticas do accidente,
que Nunca Máis sempre esixiu.
Ademais, valoro especialmente es-
te movemento porque foi quen de
superar o momento de controver-
sia política xurdida na voráxine do
accidente e actualizar o seu traba-
llo, continuando esa función, pero
tamén facendo propostas serias de
análise das consecuencias do acci-
dente, como se demostrou na inter-
vención do representante deste
movemento na Comisión.

Teríase constituído unha
comisión de non ter existido
Nunca Máis?

É certo que Nunca Máis foi
moi importante para concienciar a
opinión pública europea. Xa des-
pois da catástrofe do Erika houbo
unha presión mediática sobre a
Unión Europea para que lexislase

máis intensamente en materia de
seguridade marítima. Por este mo-
tivo elaboráronse os chamados
paquetes Erika. Teño que dicir
que Nunca Máis mantivo moitas
reunións de traballo conmigo den-
de hai tempo para transmitir as sú-
as inquedanzas. O meu colega Ca-
milo Nogueira tivo moito que ver
na presentación deste movemento
e tamén na intensa actividade de
facer propostas para mellorar a se-
guridade marítima.

Que importancia ten para
Europa o tráfico marítimo?

Moita. Nas costas europeas cir-
cula unha gran parte do tráfico ma-
rítimo internacional. Polo tanto,

considero que esta cuestión non
debe ser tratada a nivel nacional,
senón europeo. Desa maneira evi-
tariamos moitos dos problemas
que orixina ter diferentes lexisla-
cións. Na actualidade cada Estado
aplica e interpreta a lexislación co-
mo lle convén. Isto viuse á perfec-
ción no accidente do Prestige. Ca-
da Estado implicado actuou de ma-
neira diferente por mor das distin-
tas normativas, o que supón un ca-
os á hora de tomar decisións. A le-
xislación europea en materia de se-
guridade marítima xa existe. O
problema é a transposición desa
normativa por parte dos Estados e
na aplicación da mesma. Temos

que poñernos de acordo no papel
que debe exercer a Comisión Euro-
pea como órgano executivo da UE
para garantir o seu cumprimento.

Poderán aplicarse na UE
medidas semellantes ás de Es-
tados Unidos?

Non hai que idolatrar esas me-
didas, nin tampouco menospreza-
las. Hai cousas da lexislación de
Estados Unidos despois da catás-
trofe do Exxon Valdezque son po-
sitivas e outras negativas. Hai te-
mas que poderían ser aplicables
na UE e outros que non. É eviden-
te que un tema a ter en conta é o
das indemnizacións aos afectados. 

Quedarán protexidas as
costas galegas de agresións?

Os lexisladores europeos, en
especial os que integramos esta co-
misión MARE na que temos pos-
tas moitas esperanzas, tentamos
mellorar a seguranza marítima en
toda Europa. É evidente que Gali-
cia é unha zona sensíbel moi afec-
tada ao longo da historia polas ca-
tástrofes marítimas, máis non po-
demos esquecer lexislar para todos
e non só para uns poucos. Tentare-
mos protexer toda as costas euro-
peas, dende o Atlántico ao Báltico,
dende Bretaña ao Peloponeso, den-
de Bélxica (lembremos o acciden-
te do Tricolor no meu país) a Fiste-
rra. Reitero a idea de que o punto
fundamental da lexislación euro-
pea en materia de tráfico marítimo
é o control da normativa. Os pode-
res públicos teñen que comprome-
terse a cumprir as normas e os ci-
dadáns galegos e europeos temos
que esixir ese cumprimento. Para
iso temos a liberdade de votar. Os
cidadáns deben ter tamén en conta
o papel do Parlamento Europeo
que demostrou despois da catástro-
fe do Prestige unha coraxe política
que non existiu noutros lugares di-
rectamente afectados pola catástro-
fe. Aínda que a Comisión non teña
as competencias dunha comisión
de investigación e non poida esixir
responsabilidades políticas, é evi-
dente que vai por de manifesto a
xestión da catástrofe do Prestige.
Vai analizar as consecuencias da
mesma e tentará contribuír a que
situacións tan graves.♦
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RUBÉN VALVERDE
A Comisión Temporal para o Re-
forzo da Seguridade Marítima do
Parlamento Europeo vai entrevis-
tar ao capitán do Prestige,Joan-
nis Apostolós Mangouras. O en-
contro terá lugar nun hotel de
Barcelona, debido á situación xu-
dicial na que se atopa o mariño.
Até alí desprazaranse sete mem-
bros da eurocámara -o presidente
da Comisión, o encargado de re-
alizar a ponencia e membros dos
cinco grupos políticos do parla-
mento-. Por primeira vez consé-
guese que Mangouras poida dar o
seu testemuño sobre o acontecido

no accidente do Prestige.
Nin no Parlamento galego,

nin no Congreso, foi posíbel con-
seguir que Mangouras compare-
cese ante unha Comisión para ex-
plicar a súa versión dos feitos. A
desculpa que dera naqueles mo-
mentos o PP foi que o capitán es-
taba a ser encausado pola Xusti-
za ordinaria. En troques, no Par-
lamento Europeo tomouse a de-
terminación de que era necesario
que Mangouras comparecese. 

Entre os cinco voceiros que
se trasladarán a Barcelona, está
como responsábel dos Verdes-
ALE o eurodeputado do BNG,

Camilo Nogueira. Para Nogueira
a posibilidade de falar con Man-
gouras “é un gran logro. Por pri-
meira vez teremos o testemuño
de Mangouras e poderemos tirar
conclusións do acontecido no ac-
cidente do Prestige. Será funda-
mental para saber que parte de
culpabilidade ten o Goberno es-
pañol e por suposto tamén o pro-
pio sistema internacional de
Transporte de Mercadorías que
permite circular a buques coma o
Prestige, ademais da empresa
propietaria”.

Os deputados comezarán pre-
guntándoselle a Mangouras en

que condicións chegou o barco ás
costas de Fisterra. Tamén que de-
cisións tomou el no momento do
accidente e que tipo de traballo
fixo o inspector enviado polo Es-
tado español. Este dato será im-
portante pois polo que declarou
Mangouras até agora, “o inspec-
tor estaba máis preocupado de
saber si se podían poñer en mar-
cha os motores, que de examinar
as condicións do barco”. 

Outro aspecto que lle interesa
coñecer á Comisión será avaliar
a relación que tivo Mangouras
coas autoridades españolas e
máis coa dirección da compañía

do buque. Con isto tratarán de
saber a razón pola cal o Prestige
tomou primeiro rumbo noroeste,
máis tarde virou cara o sur e lo-
go cara o oeste. E enlazando con
esta cuestión, preguntaranlle se
os Gobernos francés e portugués
tiveron que ver nesta decisión.
Por último pediranlle opinión so-
bre se el consideraba se era posí-
bel ter evitado o accidente ou
minimizado as súas consecuen-
cias. As declaracións de Man-
gouras serán incluídas no infor-
me do ponente da Comisión,
Dirk Sterckx, que tamén vai es-
tar presente.♦

O PP vetara a súa presenza no Parlamento galego e no Congreso

Mangouras comparecerá ante os parlamentarios europeos

Dirck Sterckx, europarlamentario belga

‘O Parlamento Europeo chegou até onde non se atreveron outras institucións’
R.V.A.

Este belga é deputado europeo do Grupo Liberal. Vai ser o en-
cargado de elaborar o informe final da Comisión de Seguridade
Marítima do Parlamento Europeo, tamén coñecida como Comi-
sión Prestige. Nesta entrevista fala do movemento creado pola
plataforma Nunca Máis, que loubou publicamente hai unha se-
mana, e dos aspectos fundamentais que incluirá no informe final.



GUSTAVO LUCA
O anterior ministro de Fomen-
to e os directivos de Repsol pu-
xeron polas nubes o invento de
meter o fuel do Prestige en bol-
sas de plástico e facelo aboiar.
O Ifremer francés ou o presi-
dente da Xunta, entre outros,
aplaudiron a inventiva hispáni-
ca. Ningún deles dixo que a idea
era dun arquitecto de Ourense.

O voluntario Emilio Fonseca
Moretón envioulle á Comisión
Científica do Prestige unha pro-
posta orixinal idéntica na  con-
cepción e nos detalles á que ago-
ra celebra como xenial invención
o goberno de Aznar. Os porme-
nores da iniciativa foron remiti-
dos o 20 de decembro de 2002
nunha carta a Emilio Lora Tama-
yo, presidente da comisión cien-
tífica constituída polo Goberno
central para ocuparse da catás-
trofe. Con data de 30 de decem-
bro de 2002, o presidente do Co-
mité agradécelle a Fonseca o que
cualifica de “sugerencia para
ayudar a eliminar” os efectos do
accidente do buque Prestige. 

O que Lora Tamayo conside-
ra sugerencia é de feito un traba-
llo no que se desenvolve un sis-
tema para a extracción dosifica-
da do fuel, a través dunhas vál-
vulas implantadas na cuberta do

barco afundido coas que se car-
gan bolsas estancas flexíbeis. A
propia densidade do combustí-
bel, superior a da auga do mar,
faino ascender e esa tendencia
do cru a atinxir a superficie é a
que se pretende aproveitar para o
traslado da carga por medio de
bolsas ou globos de plástico que
tomarían o fuel nas válvulas e

emprenderían despois unha via-
xe de máis de tres quilómetros
até a luz do día sobre a lámina de
auga onde serían recuperadas. 

En seis mil caracteres meca-
nografados, o arquitecto describe
o funcionamento teórico do siste-
ma que se completa cun plano do
sistema de carga das lanzadeiras
no que está previsto un dosifica-

dor na boca dos depósitos flexí-
beis, así como unha segunda vál-
vula para entrada de auga no bar-
co, como compensación para o
baleirado; outro plano explica a
colocación do dosificador e da
bomba de impulsión. Un derra-
deiro gráfico representa o casco
afundido do Pres-
tige e as bolsas de
fuel en ascensión
deica un barco
con pescante en
superficie.

Fazaña
tecnolóxica 

Cinco meses des-
pois do envío por
correo desta idea
orixinal, Mariano
Raxoi deu conta
en rolda de pren-
sa do éxito dun-
has probas reali-
zadas por técni-
cos de Repsol YPF para cargar o
fuel no fondo do mar en bolsas
flexíbeis que aboiarán deica a
superficie. O vicepresidente do
goberno Aznar fixo a cántiga do
sistema e da xenial sinxeleza coa
que resolvía o problema técnico
de baleirar o fuel. A seguir, o mi-
nistro plenipotenciario para lidar
coas secuelas da catástrofe, Ro-

dolfo Martín Villa, asegurou que
“a extracción de fuel por este no-
vo sistema é un reto moi impor-
tante dende o punto de vista tec-
nolóxico e se sae ben sería unha
fazaña tecnolóxica para Espa-
ña”. Os diarios e televisións de
Madrid explicaron en gráficos o

invento chamado
polo goberno de
bolsas lanzade-
ras, en todo se-
mellante ao que
remitira a Madrid
o voluntario ou-
rensán. Nin Ra-
xoi nin os infor-
mes da Comisión
Científica do
Prestige nin os
técnicos da Rep-
sol YPF mencio-
nan a proposta de
Emilio Fonseca.

“Gustaríame
saber a nome da
persoa que tivo a

mesma idea ca min –explica o
arquitecto ourensán–. A miña
proposta foi unha contribución
máis dun voluntario pero se lles
serviu de algo era ben o recoñe-
ceran. E non porque eu pretenda
lucrarme, porque xa lles explica-
ba na carta que o meu era unha
axuda desinteresada. Eu fíxeno
polo meu país.”♦
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Fomento ignora o inventor, o voluntario Emilio Fonseca

O Comité Científico do Prestige
aprópiase do sistema de aboiar o fuel con bolsas

Emilio Fonseca Moretón.

O sistema anunciado polo Comi-
té Científico coma unha mostra
de ingenio español contra el fuel
non se diferencia en nada do de-
tallado proxecto que lle enviara
por correo Emi-
lio Fonseca o 20
de decembro de
2002. Na descri-
ción enviada
dende Ourense
están previstos
os extremos bá-
sicos da mecáni-
ca de descarga
do fuel: o dosifi-
cador de saída en
cuberta, a colo-
cación da bomba
eléctrica de ex-
tracción e a vál-
vula de entrada
de auga para
remprazar o pi-
che extraído. O
voluntario autor
da idea tamén
prevé as caracte-
rísticas das bolsas para recoller o
fuel: “Estas grandes bolsas serán
de material impermeábel e con-
ceptualmente semellantes a glo-
bos aerostáticos. Estarán prensa-

das e pregadas a gran presión pa-
ra poderen ser mergulladas á
profundidade precisa (...) A den-
sidade do paquete prensado será
superior á densidade da auga de

mar para facilitar
a inmersión” 

No proxecto
que Emilio Fon-
seca lle brinda ao
Comité Científi-
co anticípase
mesmo unha re-
serva de capaci-
dade nas bolsas
de plástico en
previsión “de que
rompa por un au-
mento da presión
interior debida ao
aumento do volu-
me do fuel ao pa-
sar das aproxi-
madamente 350
atmosferas do
fondo á presión
da superficie do
mar”

En abril de 2003, o vicepre-
sidente de Repsol, Miguel
Ángel Remón Gil, explicaba, a
carón de Raxoi, as vantaxes
comparativas do sistema das

bolsas sobre o do bombeo, pre-
viamente defendido polo Comi-
té Científico. “Repsol YPF, en-
cargada da operación, resolveu
que é máis simple e dez veces

máis barato este sistema”. Os
xestos de compracencia do vice-
presidente corroboraban o entu-
siasmo do representante de Rep-
sol: “Nada máis saír o fuel, entra

a través dunha válvula nunha
bolsa extensíbel cunha capaci-
dade de até mil toneladas e en
30 ou 40 viaxes poderiamos ba-
leirar as adegas do Prestige.” ♦

Ingenio español
contra o fuel

O traballo
de Fonseca
chegou á Comisión
Científica seis
meses antes de que
o Goberno Aznar
o presentase,
sen citalo, como
xenial invención. 

En seis mil
caracteres
mecanografados,
o arquitecto describe
o funcionamento
teórico dun sistema
de bolsas-
lanzadeiras
semellante
ao presentado
por Repsol YPF.

As tres figuras que
acompañaban a carta, á dereita,

de Emilio Fonseca a
Emilio Lora-Tamayo,

presidente do CSIC, e o sobre e
resposta deste.

¡NUNCA M IS!



A.N.T.
Máis de 20.000 mariñeiros ga-
legos non poderán votar nas
eleccións xerais de marzo por-
que o goberno central non
adoptou ningunha medida pa-
ra que poidan emitir o sufra-
xio. Tampouco poderán elixir
os seus representantes sindicais
ao negárense Comisións e UGT
a que se celebren as eleccións.

Cidadáns de segunda? Polo me-
nos os mariñeiros non poden
exercer os mesmos dereitos ca os
outros cidadáns. Unha boa parte
deles nin sequera poderán votar
nas eleccións xerais, conculcán-
dose así o dereito constitucional
a elixir e seren elixidos.

Non hai ningunha lei que lle-
lo prohiba, pero a normativa ac-
tual impídellelo na práctica. Só
poderán emitir o seu sufraxío se
tocan porto español dende o 20 de
xaneiro até o 14 de marzo. Arre-
dor duns 20.000 non o farán.

Ese é polo menos o número de
traballadores da mercante, da pes-
ca ou da armada que, na práctica,
se verán privados do sufraxio, se-
gundo o parlamentario do BNG
en Madrid, Carlos Aymerich.

En outubro do 2001, o Con-
greso aprobou, a instancia deste
deputado, unha proposición para
que o goberno provese canto an-
tes unha solución legal que lles
permitise a estes mariñeiros que
non tocan portos en meses exer-
cer o seu dereito ao voto.

Desde aquela, o goberno
central non fixo nada. Nin con-
vocou expertos nin comisións
ténicas, segundo denuncia Ay-
merich. Nin as novas tecnolo-
xias informáticas que permitirí-
an que votasen en alta mar, nin o
método tradicional usado por al-
gúns países como Francia, no

que o capitán se instaura como
garante da legalidade e impar-
cialidade das votacións. Non se
estudou ningunha alternativa,
afirma Aymerich.

Esta renartería á hora de po-
sibilitar o voto dos mariñeiros
non existe cos emigrantes, que
xa representan o 14% dos vo-
tantes galegos. E van en aumen-
to. Un aumento que de nada ser-
ve para o censo electoral. Se lle
sumasen os emigrantes a Ponte-
vedra, a provincia non perdería
un deputado; é máis, Lugo e
Ourense gañarían un e Galiza
un senador máis por designa-
ción autonómica. Os emigrantes

galegos votan pero non contan.
Os mariñeiros contan pero non
votan.

As eleccións sindicais

Os traballadores do mar tampou-
co poderán votar nas eleccións
sindicais. Comisións e UGT ne-
gáronse a esta posibilidade, o que
levou á CIG a rachar os acordos
coas centrais estatais. Na central
nacionalista pensan que a negati-
va obedece a que co apoio dos
mariñeiros, esta central non só
podería acadar o primeiro lugar
na Galiza, senón estar presente
en moitos organismos estatais.♦
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H.V.
Un grupo integrado por catorce
intelectuais vén de proclamar as
chamadas Bases Democráticas
Galegas, un conxunto de seis
puntos que pretende recuperar o
debate e a reflexión en torno á
soberanía nacional e a autodeter-
minación. As persoas asinantes
prevén novos apoios.

Os seis puntos das Bases De-
mocráticas Galegas son que Gali-
za é unha nación con dereito ao
exercicio da autodeterminación,
que o pobo galego e a Galiza son
os únicos suxeitos soberanos de
decisión, demanda de democracia
real, plena normalización do gale-
go, establecemento dun marco
galego de relacións laborais e que
o territorio galego non se cingue
exclusivamente ao ámbito da Co-
munidade autónoma galega.

Bráulio Amaro, un asinante
das Bases Democráticas, explicou
que a súa publicación tivo lugar
agora debido a que previamente
“houbo un proceso para perfilar
os documentos e para procurar
asinantes que mantivesen posi-
cións independentes, non buscá-
bamos xente que se identificase
co independentismo pero quería-
mos que os partidos políticos re-
cuperasen discursos e debates que
eran habituais nos anos noventa”.
Neste sentido, Amaro aclarou que
“non ten nada que ver coa campa-
ña electoral; non imos contra nin-
guén e menos contra o BNG, un-
ha forza con sectores moi diferen-
ciados, entre os que están algúns
con postulados como os nosos,
aínda que tamén haxa unha direc-
ción que perdeu a perspectiva”.

Nos documentos das Bases,

que se poden consultar en
www.basesdemocraticasga-
legas.org, figuran termos relati-
vamente novos como “ámbito
galego de decisión” ou outros
historicamente máis utilizados,
como “soberanía nacional”. So-
bre este último concepto, Amaro
afirmou que “nacionalista é quen
reclama a soberanía nacional e
ese é o debate que queremos re-
cuperar, despois de que desapa-
recese da escena política”.

Xunto a Bráulio Amaro, asi-
nan estas Bases: Antolín Alcán-
tara, Celso Álvarez Cáccamo,
Begonha Caamanho, Antón Do-
bao, Domingos Antom Garcia
Fernandez, Xosé Maria Dobarro,
Marcial Gondar, Dionísio Perei-
ra, Afonso Ribas, Xesus San-
xuás, Xurxo Souto, Carlos Taibo
e Carlos Velasco Souto.♦

Pretenden recuperar o debate da autodeterminación

Un grupo de intelectuais promove
as Bases Democráticas Galegas

Tampouco poderán facelo nas eleccións sindicais

Vinte mil mariñeiros
non poderán votar nas xerais

PACO VILABARROS

RUBÉN VALVERDE
6.750 millóns de dólares. Esta
será a cifra que terá que pagar
a petroleira Exxon aos afecta-
dos polo vertido do Exxon
Valdez que embarrancou nas
costas de Alaska en 1989. a
sentencia foi dictada polo xuíz
Russel Holland, do tribunal fe-
deral de Anchorage (Alaska). 

Trátase da terceira vez que
a xustiza federal norteamerica-
na obriga á petroleira a pagar
compensación aos afectados
polo fuel. As dúas sentencias
anteriores foran recorridas pola
compañía. Desta vez, o maxis-
trado Holland aumentou a can-
tidade a indemnizar en 4.000
dólares. En total, Exxon terá
que pagar 4.500 millóns de dó-
lares “por danos punitivos” e
2.250 millóns “en concepto de
intereses pola demora que se
ven producindo dende 1989”. 

O Exxon Valdez embarran-
cou no estreito de Prince Wi-
lliam, no que se considera o de-
sastre ecolóxico máis grande da
historia dos Estados Unidos. O
xuíz Holland ditaminou na sen-
tencia que a sanción imposta á
compañía ten que ir parar ás
“comunidades e comercios de
Alaska, que son os afectados
pola catástrofe”. Esta é a tercei-
ra sentencia, tras dúas apela-
cións da petroleira. Segundo
confirmou o vicepresidente e
asesor xeral de Exxon, Charles
Matthews, esta nova sentencia
que incrementa a contía a in-
demnizar, vai ser novamente
recorrida. A compañía ten trinta
días para apelar a decisión.

O Tribunal de Apelacións
ordenou o pasado 22 de agosto
revisar a sanción de 4.000 mi-
llóns de dólares que impuxera o
xuíz Holland con anterioridade.
A argumentación era que o Tri-
bunal Supremo dos Estados
Unidos, ditara unha sentencia
na que limitaba as competa-
cións por danos nun caso que
afectaba á aseguradora State
Farm. As sentencias en Estados
Unidos ditan xurisprudencia.

O Tribunal de Anchorage
xa rebaixara de 5.000 a 4.000
millóns de dólares as compen-
sacións que debía pagar Exxon,
despois de que o Tribunal de
Apelacións considerara “exce-
siva” a sanción imposta en
1994. Sen embargo, nesta oca-
sión Holland considerou que
sentencia de State Farm non ten
que ver coa do Exxon Valdez.

A petroleira, pola súa ban-
da, afirma que xa pagou vo-
luntariamente uns 300 millóns
de dólares a 11.000 cidadáns e
comercios afectados de Alas-
ka. Ademais, destinou 2.200
millóns de dólares a labores de
limpeza e descontaminación
na zona entre 1989. Por últi-
mo, desembolsou uns 1.000
millóns de dólares como resul-
tado de acordos extraxudiciais
cos gobernos estatal e federal.

O xuíz Holland considera
que a cantidade desembolsada
é insuficiente posto que “case
15 anos despois do derrame, o
fuel do Exxon Valdez aínda
envelena as costas de Alaska,
segundo os estudios científi-
cos. Tras o encallamento do
barco, miles de mamíferos ma-
riños, aves e vida silvestre fo-
ron aniquilados. Dende aquela,
o cru atrapado no leito mariño,
impide que o ecosistema e a
actividade económica se teña
rexenerado”. 

Comparacións co Prestige

A canle británica BBC cando
presentou esta noticia compa-
rouna coa do accidente do Pres-
tige. “Na catástrofe galega ver-
téronse 23.000 toneladas máis e
todos os estudios até o momen-
to indican que o fuel aínda se-
gue afectando á costa”, afirmou
a BBC. Segundo a cadea britá-
nica, “os expertos, os grupos
ecoloxistas, o movemento cida-
dán Nunca Máis e os funciona-
rios franceses teñen unha opi-
nión distinta á do Goberno es-
pañol, que segue teimando en
minimizar o problema”.♦

Alaska, quince anos despois da catástrofe

A propietaria do Exxon
Valdez obrigada a
indemnizar os afectados
pola marea negra

¡NUNCA M IS!
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Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

Piares
LOIS DIÉGUEZ

Sentimos a voz cálida e profunda da Cesária Évora e lembramos ao
instante a Pilar. Pilar Garcia Negro. Quizabes porque ela chegou un
dia cun cd para descobrir-nos o milagre desa voz e dese sentimento.
Quizabes porque o mundo da Cesária, como o da Pilar, é a voz mes-
ma do popular, da sua bágoa e do seu riso. Cando alguén, e máis se
é muller, toma este camiño, ten asegurado no seu xardin o bosque
das espiñas. Neste xardin que por nome leva o da Galiza, ainda es-
tán proibidas as rosas. E o xamón. Como nunha casa empobrecida,
o xamón ten que se enviar ao señorito. E a Pilar empeñou-se en po-
ñer-se á porta da casa para que o xamón fose desfrutado por quen o
traballou, e fose a rosa arrecendida por quen a cultivou. Xamón, ro-
sa, idioma noso, direitos das mulleres… que máis ten?, todo vén ser
o mesmo. As nacións que contan con xentes de tal temple, firmes e
entregadas, intelixentes e cultas, coñecedoras das nosas orixes, con-
verten-nas, ao cabo, en bandeira nosa; do noso país, queremos dicer.
Porque fixeron navegar, contra ese mar manchado, un barco de lu-
ces, próprio, con alta carga de modernidade e de futuro. E non son
estas, louvanzas escollidas para unha ocasión de efeméride. Son aná-
lises comprobábeis que han estar ai, para que non as esquezamos e
nelas as persoas nos sintamos reflectidas. Esta história nosa avanza
por xente como a Pilar. Sen ela, este país non existiria.♦

Subliñado

A lousa e
a mordaza
SUSO DE TORO

Para entender a radicalización do debate ideolóxico
español actual hai que ver o evidente, o que temos
diante, que o PP, un partido liderado pola extrema

dereita, o chamado “búnker” na Transición, ocupa agora
electoralmente todo o espazo da dereita. Desaparecida a
UCD, que tiña dirixentes como Landelino Lavilla, Leo-
poldo Calvo Sotelo, Adolfo Suárez, a quen estes neo-
franquistas consideraban “traidores”, e que quixeron dar-
lle unha cultura democrática á dereita, fica unicamente o
PP dos que se opuñan á Constitución desde a defensa de
posicións franquistas, así que quen queira votar un parti-
do “conservador” por forza ten de votarlle a esta xente.
Sen lembrar esta loita de liñas dentro da dereita española

non entenderemos os problemas da España actual. Unha
España, ademais, onde todos fomos educados no fran-
quismo histórico, cívico, cultural, e polo tanto cando a
xente di que é conservadora quere dicir, lamentabelmen-
te, que ten saudades de como era a vida naqueles tempos
miserábeis. A diferenza doutros estados europeos, a úni-
ca memoria colectiva existen-
te é o franquismo, a memoria
republicana foi arrancada e a
cultura da dereita é a volta ao
pasado, ao réxime nacional
católico. 

O caso é que foi o delirio
caudillista de Aznar, ignoran-
te tanto da realidade social e
nacional española como da
cultura institucional e demo-
crática, que sentiu sobre si a
sombra inspiradora do Caudi-
llo e levou adiante nesta lexis-
latura con maioría absoluta unha forma de gobernar que
rebentou desde dentro o sistema democrático e que pu-
xo sobre a mesa todo en cuestión. Aznar fixo verosímil
o que era impensábel, que se discutise a forma e xefatu-
ra do estado e que se discutise a idea nacional de Espa-
ña. E aquí estamos. 

Mais este debate só se pode dar, cos límites que se

queiran, no espazo español, e sobre todo no espazo na-
cional catalán, a única sociedade cercana con madurez
civil, cultura e cultivo da diversidade persoal e cultural.
Isto é imposíbel na Galiza, excepto en medios de comu-
nicación como este xornal que atinxen a unha parte mí-
nima da poboación con preocupación cívica. Este deba-

te hoxe na Galiza non existe
na vida política nin tampouco
nos grandes medios de comu-
nicación que crean a opinión
pública. Non hai un debate
propio, desde aquí. Chegan as
mensaxes que irradian desde
Madrid os altofalantes deste
goberno, o discurso propa-
gandístico neofranquista,
mais non temos un debate
propio. 

Tan grande é o decaemen-
to, a falta de vida política e

cultural, que ten a nosa sociedade hoxe. Non sempre foi
así, cómpre lembralo, abonda con ir ás hemerotecas e
ver como se posicionaban as forzas políticas e os medios
de comunicación nos debates sobre a autonomía, por
exemplo. Mais hoxe é como se unha gran lousa que es-
maga estivese sobre nós. Unha gran mordaza que nos ten
afogados. E que debemos cortar.♦

O Tempo Aberto

Ana Pastor, que presume de za-
morana, agora que encabeza a
lista de Pontevedra comprométe-
se a “traballar pola miña provin-
cia, aínda que case non durma”.
En calquera caso xa lles respon-
deu aos xornalistas que lle requi-
rían a súa opinión sobre a perda
dun deputado por Pontevedra en
beneficio das Baleares, que o im-
portante é explicarlles aos votan-
tes desta circunscrición que é o
mellor para España. 

No caso de Raxoi xa non hai
dúbida, a súa maneira de ser ga-
lego é ser español e a provincia
que representará é Madrid. Iso
si, a convención estatal de candi-
datos e “líderes” desta fin de se-
mana fíxoa na súa provincia de
orixe. Raxoi non despreza un bo
cocido mais tampouco se lle po-
de pedir moito máis. Fraga xoga-
ba a dúas bandas e abranguía
tanto os da boina como aos do
bonete. Certo que defenden a
mesma política mais as formas
son moi importantes en campaña
e por moitos xestos que lle exixa
o guión, en Pontevedra, que co-
ñecen ben os ambientes selectos
que frecuenta nas súas cada vez
máis escasas visitas, o populis-

mo non sería críbel. Non vere-
mos a Raxoi xogando ao dominó
cos mariñeiros de Combarro, nin

sequera de cara á galería. Mais
seguro que volverá outra volta a
lembrarnos de que é galego, e te-

rá que insistir moito, pois a ver-
dade, non o parece. Talvez non
explote o localismo porque nas
distancias curtas as mentiras co-
an menos. Na boa vila coñécese
todo o mundo e é ben sabido que
Raxoi non se mestura máis que
co seu círculo clasista, o único
baño de masas que se dá é nos
touros mais alí hai máis verane-
antes que pontevedreses.

O problema de usar a súa ve-
ciñanza para alcanzar o apoio
electoral en base ao argumento
de que un presidente de Ponte-
vedra vai permitir ter alguén alí
que mire por nós, é que ese ar-
gumento xa o usou como minis-
tro e como vicepresidente e o

saldo despois de todos estes
anos é cero. Periodicamente pro-
mete a supresión da peaxe de
Rande antes de cada elección
mais nunca o cumpre.

Cun Rivas Fontán descabal-
gado da lista sen dar un chío por-
que sei que é “un cabaleiro” se-
gundo os seus substitutos, o res-
to da lista está deseñada a imaxe
e semellanza do seu presidencia-
bel. Co cal a cousa non dá moito
máis xogo que insistir no mellor
para España e como el non está
hipotecado por ataduras rexio-
nais. Isto é, teremos unha cam-
paña en clave híper-españolista.

Hase ver en que dá todo isto
pois o españolismo a pau seco
non se dixire moi ben nestes la-
res. O pragmatismo sempre exi-
xiu facer certas concesións en
clave folclórica. O Xeneral
Aranda sabíao ben cando dirixía
o Corpo do Exercito de Galiza
no bando faccioso e por iso in-
troduciu a gaita; usaba ritual-
mente o galego e explotaba a
lenda dos “mariscos”, mesmo
instaurou como berro de guerra “
Ei carballeira, a quen me dea un
pau, doulle un peso!”. Isto chá-
mase adaptarse ao terreo.♦

Raxoi, galego ao seu xeito
X.C. GARRIDO

O novo rostro do PP é menos galeguista ca o representa-
do polo fraguismo. Raxoi, de momento, non concede
ningunha concesión ás demandas da súa cidade de orixe.

Pontevedra

‘En Galiza non existe
un debate sobre

a idea de España.
Todo chega desde Madrid”

Mariano Raxoi.                                                                            PACO VILABARROS
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Foron estes tres artigos anteriores parte
dunha reflexión heterodoxa na que empe-
ño os meus días, dende que hai tres anos
apaguei o aparello do televisor para non o
prender máis. Levan prendidos todo o res-
pecto ás opinións dos outros e todo o
cuestionamento dos propios argumentos
que me ensinaran Voltaire no seu Tratado
sobre a toleranciae Montaigne no seu
Ensaio sobre a Vaidade. É probábel que á
miña idade debera ter xa outras lecturas e
non redescubrir os clásicos como un ado-
lescente acnéico e entusiasta. É probábel
tamén que o único xeito de renovar o en-
tusiasmo é redescubrir os mediterráneos
ou se redescubrir un mesmo reflectido no
pensamento dos clásicos, sentir o aire vi-
vificador desa roda de mutacións e dei-
xarse levar, na fin, polo entusiasmo que
teñen os peixes cando nadan en poceiras
esféricas, para non aboiar, para non afun-
dir, para seguir vivindo.

A algúns (enténdoo, a min pasaríame
o mesmo se fose o que lese estes artigos
e non quen os escribiu) non lles gustarán
nin medio as opinións expresadas e as
súas acusacións (terán que acusar, non
poden tolerar que lles toquen as iconas)
irán dende a de “anarquismo diletante”
(e por iso abocado a se converter en re-
accionario) até as de “involucionista nas
ideas nacionalistas” o que con non ser

disparatado tampouco é xusto. O único
que intentei facer foi negar tres “dog-
mas”, a saber: 1) as forzas progresistas
agrúpanse nos partidos de “esquerdas”
(e mesmo así non se poñen de acordo até
onde chega a esquerda se é que existe
como unidade diferenciada) e as reac-
cionarias nas opcións de “dereitas” (e
aquí tampouco hai
unanimidade en tra-
zar a estrema entre
dereita e esquerda,
cunha obsesión mar-
cada en se declarar de
centro para acaparar
toda a finca); 2) que o
noso sexa un caso de
“colonialismo inte-
rior” logo dunha in-
vasión salvaxe e aí
tratei de explicar, se
cadra con máis vonta-
de que acerto, que o
fomos pero xa o dei-
xamos de ser; e 3)
que sexamos unha “potencia pesqueira”.
Sómolo en termos de produción, certa-
mente, pero non de decisión. Preferiría o
termo “potencia potencial”, se me per-
miten o símil termodinámico.

Se negar un dogma (ou tres) é ser con-
servador que veña Deus e o vexa. Eu

agradezo a definición de Albert Camus no
seu Home revoltado, cando afirma que un
rebelde é aquel que é capaz de dicir
“non”. Agradézoa, pero quixera ir máis
lonxe e dicir non só “non”, senón “o por-
que non” mentres procuro chegar a un
acordo para mellorar como individuo, co-
mo cidadán dun país que resiste e quere

avanzar e como mem-
bro (aínda que ampu-
tado polas circunstan-
cias da vida e as re-
nuncias) dunha socie-
dade que precisa sen-
tirse representada no
goberno do país.

Alternativas non
teño. Se as tivese,
contáballas, acredi-
ten niso, que eu o
que máis quero é po-
der ser feliz e vivir
arrodeado de xente
feliz e xenerosa. Non
coa felicidade do que

non sabe o que é ser infeliz, que hai ou-
tros mundos posíbeis, que se pode ser
“progresista” e achegar solucións en po-
sitivo, cara adiante, verdadeiras e non
umbilicais.

Sei que a algúns lles ha decepcionar o
tratamento dalgúns temas, nos que espera-

rían unha maior profundidade analítica e
unha argumentación máis sólida e estruc-
turada. Nin son un filósofo, nin un pensa-
dor reputado. Son biólogo de profesión e
escritor teimudo (á vista dos resultados,
calquera outro tería tirado a toalla) e ás
dúas tarefas me aplico con dedicación e
entusiasmo. Nada máis. Todos temos de-
reito a nos expresar e moitos, con máis
preparación e con máis claridade de ideas
permanecen calados como ostras incuban-
do unha perla. Quen soubera o porqué do
seu silencio!

Precisamos dun país distinto, pero se-
mella que son poucos os que queren arris-
car no seu deseño e seguen a funcionar
con consignas. Todos temos algo que di-
cir. Todos.

Se comecei pola frase “un país, dous
sistemas” foi, con certeza, por mor do seu
clasicismo de máxima acuñada para falar
da China e a súa evolución política recente
a partir das reformas impulsadas por Deng
Tsiao Ping (un ten os seus pasados, aos que
por nada renunciaría pois sen esas expe-
riencias un non sería un mesmo, senón ou-
tro). Se remato máis ou menos coas mes-
mas palabras, é para pechar o circo. A par-
tir de aquí, comezo a pensar no futuro, que
para o meu país desexo próspero e feliz.♦

XAVIER QUEIPO é escritor e biólogo

GALIZA/ GALICIA: UN PAÍS, DOUS SISTEMAS ( E IV) 

Autocrítica e dúbidas
XAVIER QUEIPO

‘Precisamos dun país
distinto, pero semella

que son poucos os
que queren arriscar

no seu deseño e seguen
a funcionar

con consignas”

O vindeiro 15 de febreiro pe-
chará as súas portas no centro
cultural Torrente Ballester a
mostra Bello Piñeiro, sin duda,
promovida polo departamento
municipal de Cultura. Esta ex-
posición antolóxica do pintor
do Seixo rexistrou dende a súa
inauguración, o 19 de decem-
bro, unha sorprendente afluen-
cia de visitantes, o que provo-
cou que se pospuxera a data da
súa clausura.

O feito pon de manifesto que
a xente demanda cultura. Hai xa
moitos meses que comezaba a
preparación desta mostra, na
que poden contemplarse aínda
máis de 200 orixinais do autor

mugardés. Case todos estes tra-
ballos eran inéditos, ata o de
agora, para o gran público. Ta-
mén case todos proceden de
propietarios particulares que os ce-
deron temporalmente para conse-

guir a materialización da mostra.
Todos estes feitos levaron a

que hai un mes pasaran xa polo
recinto cultural máis de 1.500
persoas. Chovían as demandas e
a Concellería de Cultura come-

zou a avaliar a posibilidade de
prolongar a mostra, operación
complexa tendo en conta as ca-
racterísticas da mesma. Unha
vez desbotada a posibilidade de
converter a exposición en itine-

rante, así como de ampliar os
horarios e datas de apertura do
Torrente Ballester –alegando,
unha vez máis, a falta de orza-
mentos– elixiuse a opción de
ampliala no tempo.

Deste xeito todos aqueles
que o desexen poden aínda pa-
sarse polo recinto cultural para
contemplar, se cadra por última
vez, os traballo do xenial artista,
creador do gran mural que deco-
ra o interior do Casino Ferrolán.
Unha vez que pase o 15 de fe-
breiro desaparecerán as fortes
medidas de seguridade que ro-
dean as obras para que estas vol-
van agocharse de novo nos seus
lugares de orixe. ♦

Os últimos días de Bello Piñeiro
MARTINA F. BAÑOBRE

A cidade redescobre a arte dun dos artistas máis sobran-
ceiros da cidade. O mes que vén, todos os traballos de Be-
llo Piñeiro volverán ao acubillo das casas dos seus donos.

Ferrol

Memorial
do infortunio

FRANCISCO CASTRO

A muller
mariña

X.L. M ARTÍNEZ PEREIRO

A canción
de Salvora

ANTÓN RIVEIRO COELLO

RELATOS HISTÓRICOS                    ANOSA TERRA



H. VIXANDE
Senllos incidentes ferroviarios
orixinados na estación de Cha-
pela estiveron a piques de con-
verterse en acidentes graves a
principios de xaneiro. A boa
fortuna impediu danos maio-
res e RENFE non informou
sobre eles no seu momento.

O máis grave dos incidentes
produciuse a primeira hora da
mañá do luns 12 de xaneiro des-
pois de cruzarse en Chapela un-
ha composición de trens de via-
xeiros do modelo 592 e a moto-
ra portuguesa. Tras o cruce, a
composición de trens púxose en
marcha para entrar en Vigo e o
vagón de cola sufriu unha rotura
do eixe central. Habitualmente,
cando se produce este tipo de ro-
turas, rachan tamén as mangas
de aire comprimido do freo e ac-
tívanse unhas válvulas de segu-
ridade que deteñen cada vagón.
Destas, as válvulas de segurida-
de actuaron nos restantes ele-
mentos da composición pero
non na unidade na que se produ-
ciu a rotura, que estaba situada
na cola do convoi. A consecuen-
cia foi que o vagón quedou libe-
rado e á deriva, o que provocou
que caese cara Redondela sen
control e sen posibilidade de fre-
alo. Só se detivo cando atopou
unha pendente en contra, mo-
mento no que emprendeu a mar-
cha en sentido contrario, ini-
ciando un movemento pendular
de ida e volta até que quedou de-
finitivamente detido.

O grave do incidente foi que
fallasen a válvula de emerxen-
cia e o freo de seguridade. Isto
puido ter causado un acidente
no caso de que desde o ramal de
Guixar desen paso a un novo
convoi ou se a motora portugue-
sa se tivese detivo por calquera
circunstancia. A colisión nese
caso sería por alcance.

No incidente non se produ-
ciron vítimas porque as cinco
persoas que viaxaban no vagón
puideron apearse con el en mar-
cha, aínda que unha delas resul-
tou ferida leve ao saltar.

Habitualmente, este servizo
está cuberto por un TRD, pero
destas a composición estaba for-
mada por unidades 592, material
de moi boa calidade pero antigo
e cun mantemento deficiente. As
válvulas que fallaron levaban
tempo sen ser reparadas e no
mantemento habitual non se in-
clúe un control sobre o seu fun-
cionamento. Ademais, non hai
claridade en canto a quen co-
rresponde analizar as condicións
de seguridade nestes casos.

O segundo os incidentes gra-
ves tamén se produciu na estación
de Chapela. Destas foi protago-
nista unha composición en triplo
do TRD –os trens están integra-
dos por dous coches, de modo
que a composición tiña seis va-

góns. Ante a necesidade de redu-
cir a velocidade, o maquinista
comprobou que non funcionaba o
freo, de modo que se viu na obri-

ga de tirar do freo de emerxencia.
Este incidente produciuse a

principios de xaneiro e tivo lu-
gar tren rexional que ía de Vi-

go en dirección á Coruña.
No momento de producirse

os dous incidentes, RENFE non
se informou sobre eles. Poste-

riormente, ao ser requirido por
A Nosa Terra, o seu gabinete de
prensa da Coruña asegurou
“non ter datos de momento”.♦
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RENFE silenciou que un vagón quedara á deriva e sen control

Dous graves incidentes ferroviarios
a piques de rematar en acidente

RENFE comezou o seu proce-
so de privatización hai máis
dunha década coa súa división
en unidades de negocio e das
consecuencias xa teñen cons-
tancia os seus traballadores,
aínda que o público en xeral ig-
nore esta situación.

RENFE xestiónase mediante
unha serie de unidades de nego-
cio completamente independen-
tes entre si, aínda que sometidas
todas á mesma dirección.  Areas
como Proximidades, Grandes
Liñas, Rexionais, Estacións,
Mantemento de Infraestruturas
ou Mantemento de Trens son al-
gunhas das unidades de negocio
que compoñen o organigrama.

O resultado desta división é
que as unidades de negocio
funcionan con persoal propio
que só obedece as ordes da co-
rrespondente dirección da uni-
dade. A dificultade de coordi-
nación nesta situación queda
patente de forma continua.

Diariamente prodúcense ca-
sos de máquinas de trens de lon-
go percorrido paralizadas duran-
te horas mentres convois de
mercancías non se poden mover
porque a máquina pertence a un-
ha unidade de negocio diferente.

Pero se o funcionamento de

RENFE hoxe xa é defectuoso po-
la burocratización que supuxo a
división en unidades de negocio, o
paso seguinte será a privatización.

A Comisión Europea apro-
bou unha Directiva comunitaria
que obrigaba á separación con-
tábel entre as infraestruturas e
xestión comercial do transporte.
A intención da
Comisión é libe-
ralizar o trans-
porte de mercan-
cías primeiro e de
viaxeiros despois
e teme que a
existencia de
contabilidades
conxuntas entre
infraestruturas e xestión comer-
cial permita ocultar un déficit
que levaría ás empresas privadas
a competir en desigualdade de
condicións fronte ás públicas.

Pero o Ministerio de Fo-
mento aproveitou esta Directi-
va para dar un paso máis na
privatización e non só separar a
contabilidade das dúas áreas,
senón que ademais aprobou un-
ha Lei do Sector Ferroviario
que divide a actual RENFE en
dous. A pretensión é que se cre
o chamado Administrador de
Infraestruturas Ferroviarias,

Adif, de titularidade pública, e
RENFE Operadora, rexida po-
lo dereito privado e concibida
para competir con eventuais
compañías que queiran entrar
no mercado liberalizado.

Aínda que falta un desen-
volvemento de Lei através dos
correspondentes regulamentos

e ordes ministe-
riais que definan
normativamente
a separación das
dúas partes da
actual RENFE e
a privatización, a
iniciativa do Go-
berno xa mere-
ceu críticas. O

Consello Económico e Social
emitiu un dictame no que criti-
caba varios aspectos da prevista
privatización e Consello Estatal
de Transportes outro contra os
decretos do Goberno que están
a desenvolver a Lei.

A devandita Lei fixa para
maio de 2004 a privatización
do transporte de mercadorías e
para 2008 a de viaxeiros. Non
embargante, o escaso desen-
volvemento da normativa regu-
ladora fará imposíbel a entrada
en vigor da liberalización do
transporte de mercancías no

vindeiro mes de maio.
A cuestión da liberalización

que máis preocupa é a segurida-
de. A xa consolidada división
de RENFE en unidades de ne-
gocio xerou prácticas nocivas
neste campo por unha absoluta
descoordinación entre as distin-
tas unidades e témese que se re-
produza aquí a situación do
Reino Unido. Na Gran Bretaña
a privatización do mantemento
das infraestruturas provocou un
descenso da seguridade que in-
crementou seriamente o núme-
ro de acidentes con vítimas, até
o punto de que o Goberno de
Tony Blair decidiu a renaciona-
lización da Network Rail.

En España a pretensión do
Goberno na privatización non
chega tan lonxe e deixa nas mans
do Estado o capítulo das infraes-
truturas, pero só a vixilancia das
obras –ás veces deficiente–, xa
que son contratas privadas as
que se encargan desta actividade.
O proceso de privatización da se-
guridade está en marcha. Por
exemplo, o mantemento dos
TRD xa corresponde á empresa
que llos subministrou a RENFE,
pero esta empresa réxese polo
criterio aforro de custos, algo
que non acontecía no pasado.♦

A división en unidades de negocio
primeiro paso da privatización

A unidade que rexistrou o incidente máis grave era do tipo 592, como a que reproduce a ilustración, aínda que habitualmente o servizo é cuberto polo TRD.

No Reino Unido
significou
un descenso
na seguridade.



H. VIXANDE
O paro subiu en Galiza en ter-
mos absolutos e relativos du-
rante o ano 2003 e xaneiro de
2004. Pero mentres a Enquisa
de Poboación Activa dicía que
a finais de ano era do 13,45%
en Galiza, o INEM, dependente
do Goberno, rebaixaba a por-
centaxe ao 12,63% en xaneiro.

En 2003 o paro situouse en Gali-
za no 13,45% dos traballadores,
subindo sobre o ano anterior un
16,07%, cando o contexto estatal
é de contención, xa que no con-
xunto de España só ascendeu un
0,42%, para colocarse no 11,21%
dos traballadores, 2,2 puntos me-
nos que en Galiza. Son datos da
Enquisa de Poboación Activa,
EPA, de decembro de 2003.

Non embargante, o princi-
pios de febreiro o INEM publi-
caba novos datos do paro referi-
dos a xaneiro que empregan ou-
tra metodoloxía de cálculo, moi-
to máis favorábel ao Goberno.
Segundo estes novos datos, a ta-
xa de paro en Galiza é na actua-
lidade do 12,63%, cunha varia-
ción relativa respecto ao trimes-
tre anterior de 2,47 puntos e res-
pecto a todo un ano de 3,89 pun-
tos. En España os datos do paro
son inferiores: o 9,28% da pobo-
ación activa, 3,35 puntos menos
que en Galiza. A variación do pa-
ro no último ano no Estado foi de
1,13 puntos, unha suba 2,76 pun-
tos inferior á galega.

Por Comunidades autóno-
mas, segundo o INEM, Galiza
tamén foi das que máis emprego
perdeu, xunto con Canarias,
Cantabria, Ceuta, Melilla e Va-
lencia. Houbo outras comunida-
des nas que se rexistrou un as-
censo neto do emprego moi ele-
vado, caso de Aragón.

Cifras da EPA

As cifras que difundiu a Enquisa
de Poboación Activa, EPA, indi-
can que o paro disparouse en Gali-
za durante 2003 e ao final dese ano
171.700 persoas estaban desocu-
padas, o que representa o 13,45%
das persoas en idade de traballar.

Os datos da Enquisa pertencen
ao último trimestre de 2003 e nos
mesmos queda patente que neses
tres meses o número de parados
aumentou en 14.500 persoas, un
9,91% respecto do trimestre ante-
rior. Unha análise anual indica
que o paro ascendeu en Galiza en
todo 2003 o 16,07%, o que repre-
senta 23.800 desocupados máis.

No conxunto de 2003 a suba
do paro só rexistrou taxas máis
elevadas que en Galiza nas Illas
Baleares, onde subiu un 20,93%
respecto a 2002. De todos xeitos,
o índice de paro nas Baleares é
do 9,38%, mentres que en Galiza
é do 13,45%.

En termos globais, a taxa de
paro en Galiza só é superada po-
la de Melilla (19,73%), Andalu-

cía (18,46%) e Estremadura
(17,11%). Así, o número de per-
soas desocupadas en Galiza é de
171.700, en Melilla de 5.800, en
Andalucía de 592.200 e en Estre-
madura de 77.500.

Respecto ao último trimestre
de 2003, nese período Galiza ta-
mén foi unha das comunidades
autónomas con maior aumento
(9,19%), xunto con Aragón
(11,73%), Baleares (35,19%), Ca-
narias (9,78%), Ceuta (20,03%) e
Melilla (255,72%).

Pero estas elevadas cifras de
paro rexistradas en Galiza, Balea-
res, Aragón, Canarias, Ceuta e
Melilla contrastan coa contención
do desemprego que se rexistrou
en España nese período. En con-
xunto o paro no Estado subiu o
0,42% en 2003, o que representa
o 11,21% e 2.127.100 parados.

Hai, ademais, algunhas co-
munidades nas que non só se
contivo a destrución do emprego,
senón que ademais se produciu
creación neta de postos de traba-
llo. En Andalucía, a pesar de ter
unha taxa de paro elevada, des-
cendeu o paro o 6,38%, en Cata-
luña o 4,52%, en Estremadura o
9,01% e en Murcia o 4,64%.

Por provincias, na Galiza o
paro é maior en Pontevedra e A
Coruña, o 14,35% e o 15,44%
respectivamente, mentres que é
menor en Ourense e Lugo, o
8,24% e o 8,57%. Así, o número
de persoas paradas na Coruña é
de 83,300, en Lugo de 13.500,
en Ourense de 11.100 e en Pon-
tevedra de 63.700.

Orza, contento

A análise que dos datos fan os dis-
tintos sectores é variábel. Así, o
ministro de Economía, Rodrigo
Rato, é optimista no seu balance,
xa que a contención do paro en
España en 2003 foi real: só me-
drou un 0,42% ou de 1,13 puntos,
segundo a enquisa que se manexe.

O conselleiro de Economía,

Xosé Antonio Orza, en principio
afrontaba a análise dos datos cun-
ha posición máis comprometida,
xa que en Galiza produciuse un
incremento do paro do 16,07% en
2003. Non embargante, Orza fixo
un diagnóstico positivo e afirmou
que en 2003 creáronse 33.200 no-
vos postos de traballo. Para achar
esta cifra que contradí os datos
oficiais, Orza realizou unha com-
parativa entre as medias anuais en
2002 e 2003 e concluíu con que a
cifra “revela a solidez da econo-
mía da comunidade”.

Os partidos da oposición e os
sindicatos non foron tan optimis-
tas como Orza e non precisaron
da contabilidade creativa para
criticar os resultados do paro en
Galiza. O BNG afirmou que “as
cifras do paro proban o fracaso
do modelo económico de Aznar”
e o PSdeG-PSOE afirmou que
“estes datos reflicten claramente
á Galiza como a cinsenta na cre-
ación de emprego no noso país, e
son un reflexo do fracaso da po-
lítica económica do Goberno
Fraga, que vive de costas á reali-
dade, tratando de ocultar a situa-
ción á que nos enfrontamos”.

A UGT dixo que os datos do
desemprego son “decepcionan-
tes” e referiuse a 2003 como “un
ano perdido para o emprego”.
CCOO realizou unha análise no
plano estatal e aínda que sinalou
“un mellor comportamento do
emprego e o paro”, advertiu da
“perigosa destrución de postos
de traballo na industria”. 

O sindicato nacionalista CIG,
pola súa banda, ve tan grave a si-
tuación do emprego que reforzou
a súa campaña “Emprego digno
na nosa terra” e denunciou que a
mocidade e a muller son quen
máis padecen o problema. A cen-
tral nacionalista tamén insistiu
na gravidade que representa a
precarización. Este sindicato ta-
mén vén de editar un documento
con medidas para xerar emprego
e combater a precariedade.♦

Eleccións e taxas
de desemprego

MANUEL CAO

Un dos éxitos máis repetidos pola maquinaria mediática é a gran
redución das taxas de desemprego no período de case 8 anos do
Goberno de José María Aznar. Os datos revelan unha caída do
desemprego de arredor de 8 puntos porcentuais, de xeito que a
este ritmo sería factíbel acadar, no 2010, o pleno emprego, tal co-
mo prometeu o candidato Mariano Raxoi na presentación aos
empresarios da súa oferta en materia económica. O rendemento
en votos desta mellora semella evidente, contando, ademais, coa
amplificación que fai a rede mediática gobernamental e a difi-
cultade de contrastar outras informacións laborais que nos per-
mitan matizar e redimensionar a evolución real do emprego. 

Nas sociedades democráticas considérase que é a marcha da eco-
nomía a que máis inflúe na avaliación das políticas gobernamentais
e a que tende a decidir as contendas electorais. Neste sentido, as va-
riábeis macroeconómicas básicas da economía española no segundo
Goberno Aznar indican un claro empeoramento respecto da primei-
ra etapa. Ataxa de medre ralentizouse aínda que foi superior á media
da UE, as taxas de inflación repuntaron afectando á competitividade
cos socios comunitarios, e as taxas de desemprego mantivéronse
arredor do 11% da poboación activa, superando claramente a media
da UE. Aavaliación dos resultados dos gobernos de Aznar revela que
os éxitos principais en materia de política económica corresponden á
etapa PP-CiU (1999-2000) mentras, no segundo período, os resulta-
dos foron desalentadores, dificultando as posibilidades de revalidar a
maioría absoluta nos comicios do 14 de marzo.

Máis, se atendemos someramente á evolución doutras infor-
macións do mercado laboral como taxas de temporalidade, cum-
primento dos contratos, salarios realmente pagos, etc. ou a infor-
macións referidas a taxas de endebedamento das familias, evolu-
ción dos prezos da cesta da compra, grao de dificultade das fami-
lias para chegar a fin de mes ou evolución da economía sumerxi-
da deducimos que o dato estatístico do 9 ou 11% de taxa de de-
semprego resulta pouco relevante á hora de avaliar a calidade
efectiva do nivel de vida dos cidadáns españois. En efecto, os da-
tos que van saíndo indican unha crecente precarización e insegu-
ridade laboral para os traballadores que van entrando no merca-
do, unha facilidade de axuste entrada/saída cada vez maior, unha
crecente perda de dereitos por parte dos traballadores traducida na
obriga de traballar algunhas horas non retribuídas, na existencia
de casos de superexplotación laboral e maltrato persoal e nunha
recuperación de sistemas de relacións laborais informais regula-
mentados por acordos alegais ou ilegais. Algunhas denuncias e
sentenzas recentes sobre seguridade no traballo indican que a si-
tuación no mercado laboral está a deteriorarse gravemente. 

Do mesmo xeito, as taxas de endebedamento indican que a
saúde financeira das familias é cada vez peor presionadas pola su-
ba espectacular dos prezos da vivenda e pola suba xeneralizada
dos bens de primeira necesidade (alimentos, bens enerxéticos e
algúns servizos) debido a un ‘efecto euro’ que transformou nun
curto espazo de tempo o que antes valía 100 pesetas en 1 euro, é
dicir, 166,386 pesetas. Nas estatísticas de consumo obsérvase co-
mo as familias están agobiadas polo calendario e vense obrigadas
a periodificar as compras con picos de incremento da demanda na
primeira quincena e importante redución nos últimos días de ca-
da mes. De non ser polo efecto de mantemento de prezos nos bens
elaborados polas industrias que se deslocalizan e compiten no
mercado mundial e polo sistema informal de axudas que vai re-
distribuíndo os recursos intrafamiliares acumulados ao longo do
tempo ou percibidos por pensións ou rendas salariais superiores,
a situación socioeconómica volveríase insoportábel.♦

‘A saúde financeira das familias é
cada vez peor, presionadas pola suba
espectacular dos prezos da vivenda e

dos bens de primeira necesidade”
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PACO VILABARROS

O INEM di que a taxa de desemprego é do 12,63%

O paro sobe un 16,07% en 2003 e
sitúase no 13,45%
da poboación activa

Segundo as estatísticas que se manexen, o paro en España anda entre 2,2 e 3,35 pun-
tos máis baixo ao que se rexistra na Galiza.                                  PACO VILABARROS



Segundo di Aznar, España –a
súa, a de dereitas– vai ben. Ta-
mén vai ben a esquerda?

A min paréceme que estamos
vivindo unha película que xa pa-
sou hai moitos anos, pero que
aínda lle serve á dereita españo-
lista para manter o poder. E o ma-
lo é que, fronte a iso, hai unha es-
querda que se mostra dubitativa.

E que non destaca por
arrasar nas eleccións.

Por algo será. Penso que a es-
querda perdeu e pode seguir per-

dendo eleccións porque non é ca-
paz de diferenciar claramente o
seu proxecto das posicións da de-
reita. Por exemplo e para coller o
touro polos cornos, o Plano Iba-
rretxe. Dende unha posición de es-
querdas ten moitos aspectos criti-
cábeis pero é un plano feito por un
goberno que foi elixido democrati-
camente, e o menos que podiamos
facer con el é debatelo. Pódese co-
rrixir e mesmo modificar. Pois re-
sulta que non, que esa negativa ra-
dical a falar deste plano, propia do

PP e do Goberno Aznar, foi torpe-
mente secundada polo PSOE. Para
min, que iso nin sequera lle vai dar
votos nin apoio.

Por que ocorre así?
O PP é unha fronte única de

toda a dereita española, que actúa
monoliticamente, dende a extre-
ma dereita á dereita máis civiliza-
da. Na esquerda hai un partido, o
máis importante, o PSOE, pero
xunto a el hai outros. Está Iz-
quierda Unida; en Galiza o BNG;
ERC en Catalunya; as formacións

de esquerda propias de Euskadi.
A esquerda é plural e diversa, e o
PSOE fai mal en non recoñecer
esa realidade e seguir sen buscar
un entendemento destas forzas.

En que radica esa dificultade?
No meu entender, o PSOE

ten que renunciar á idea de que
só hai dous partidos. 

E España seguirá indo
“ben” co PP.

España, a partir da transición
fixo grandes progresos neste vin-
te e cinco anos, pero o que a min

me parece moi significativo é
que, nos últimos catro anos de
maioría absoluta do PP, comezou
a ir a peor. Foi a peor en política
internacional enfrontándose cos
que teñen influencia decisiva en
Europa e rompendo a unidade
europea na política mundial. O
Parlamento español deixou de
xogar o seu papel. A través das
privatizacións e dalgunha con-
centración bancaria, o PP adqui-
riu un poder económico que está
utilizando para controlar os
grandes medios de comunica-
ción. En termos de desenvolve-
mento democrático, estes catro
anos foron de retroceso.

Vostede segue pensando
que hai que cambiar o mundo?

Non só sigo pensando que hai
que cambialo senón que estou
convencido de que, co tempo, o
mundo vai ser mellor. O que pa-
sa é que as ideas de cambio están
nos seus momentos máis difíciles
porque fracasou o que, en anos
pasados, foi o exemplo desas ide-
as e sobreviu unha globalización
que nos trouxo un capitalismo
bárbaro e brutal no que o diñeiro
márcao todo. Tanto tes, tanto va-
les. Para facer algo hai que pisar
o do lado. É unha época moi ne-
gativa, pero coido que vai pasar e
que van poñerse de moda outra
vez as ideas de liberación.

Fíxose vostede tamén ecolo-
xista? Antes non o era moito.

Nos tempos de Karl Marx e
de Friedrich Engels non había no
planeta os miles de millóns de
habitantes que hai agora, nin ha-
bía un estrago ambiental como o
que nos trouxo o desarrollo. O
medio ambiente é agora un dos
grandes temas da acción política
porque corremos o risco de que o
planeta, dentro dunha xeración,
sexa unha porcaría invivíbel.

Que lles van deixar o comu-
nistas da súa xeración aos que
veñan despois de vostede?

Unha formulación ética dos
valores ideolóxicos, políticos e
morais que han rexurdir. A glo-
balización destruíunos pero es-
tou seguro de que os valores da
esquerda rexurdirán de novo e
con gran forza.♦
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Nesta cita quincenal que teño con
vostedes, debería hoxe falar dun
acto galego en Madrid en memo-
ria de Borobó, que tivo lugar o pa-
sado 20 de xaneiro, no que este
periódico no que nos xuntamos os
benqueridos lectores e este servi-
dor, tivo un especial protagonis-
mo, pero a actualidade política
afoga toda posibilidade e terei que
trasladar a outro artigo posterior
as miñas reflexións sobre tan sin-
gular acto. ¿E cal é a actualidade
que empurra deste xeito pedindo
paso? Pois nada máis e nada me-
nos que tres adeuses do panorama
político español. Tres adeuses,
tres. O adeus de Xabier Arzalluz,
o adeus de José María Aznar e o
adeus de Francisco Álvarez Cas-
cos. Certamente, a glosa destas
despedidas fanme dubidar de se
serei quen de estar á altura de tan
destacados personaxes, pero vou
intentalo. A Xabier Arzalluz coñe-
cino cando era deputado nas
Constituíntes e nos últimos anos
frecuentei o seu despacho de pre-
sidente do EBB para falarmos sen
présa co fin de publicar un libro
de conversas que nunca viu a luz.

Deses encontros quedan no meu
caixón vinte cintas grabadas con
material que faría as delicias de
calquera xornalista político. (al-
gún día contareilles o mal de ollo
que teñen os meus libros sobre
políticos). Cando me preguntan
que penso do personaxe sempre
respondo que alguén que é capaz
de dirixir un partido que goberna
en Euskadi durante vinte anos cos
resultados económicos, de sanida-
de, ensino, tecido industrial e ser-
vizos sociais que presenta o País
Vasco hai que terlle un respecto.
Outra historia será analizar como
lle rendeu o vitimismo, a ambigüi-
dade cos violentos, etc. e se iso

pode xustificarse polo feito de
soster o nacionalismo no cumio
da política vasca, e se os custos
mereceron a pena. 

A José María Aznar tamén o
coñecín moi novo nas Cortes Es-
pañolas. Non era difícil adiviñar
que –se se lle poñía a tiro– pasaría
por riba dos dinosauros da dereita
que daquela mandaban e que tiñan
moito menos futuro que o repeite-
ado rapaz de boa familia e coas
ideas bastante claras. E velaquí os
seus resultados: unión da dereita
sen chistar baixo a súa batuta, dú-
as lexislaturas gobernando sen
complexos e rematando a xogada
das xentes do antigo réxime dife-

rida dende o consenso constitu-
cional para facer o que nos anos
anteriores non se atreveran. Vaise
“coa conciencia tranquila” e pode
gañar a batalla despois de morto
de xeito que este país no lle con-
valide todas as humillacións, des-
feitas, voltas atrás e degradación
democrática que leva petado no
noso lombo. Pero a xente, ende-
bedada até os ollos, séntese no
mellor dos mundos e devece polo
becerro de ouro e polo “mando
sen complexos”. Así que o herdei-
ro Raxoi erguerase coa mellora e
así, ás caladiñas, como está a facer
para que non o vexan e o escoiten,
espertará a admiración de propios

e alleos que, sen facer nada, sen
presentarse ao exame, danlle unha
boa nota en todo. E Aznar rindo
por detrás vendo o ben que lle sae
a xogada. Como din os nosos pai-
sanos, que Deus lle dea tanta glo-
ria como descansos nos deixa. De
Álvarez Cascos prefiro non falar.
Dende que vin, por partida dupla,
que lle daban a medalla de Galicia
despois do Prestigee hai uns días
a Medalla ao mérito das Belas Ar-
tes, vivo sen vivir en mín. Non sei
en que país estamos. E para rema-
tar, xa se me esquecía que tamén
dixo adeus, do Congreso dos De-
putados, Felipe González. Por
certo, director, non vai sendo hora
que se cambie ese “introito” que
reproduce nás páxinas centrais
unha frase do ex presidente como
exemplo do desvarío dos políti-
cos? Cos exemplos que hai máis
recentes e máis cercanos, mesmo
sen saír de Galicia, soa un pouco
rancio. Pero, en fin, se lles alegra
a vida a uns centos de lectores,
non hai máis que falar. Adeus a to-
dos eses “persoeiros” da nosa fei-
ra política  e que teñan a saúde e a
sorte da que sexan merecentes.♦

Adeuses
MANUEL LOMBAO

Xabier Arzalluz, José María Aznar e Francisco Álvarez Cas-
cos abandonan o primeiro plano da escena política logo de
dúas décadas marcando a axenda institucional do estado.

Madrid

Santiago Carrillo
‘O PSOE debe renunciar á idea de que só hai dous partidos’

PERFECTO CONDE

Hai pouco tempo publicou un libro de memorias do que algún crítico di que ten moita desmemo-
ria. O propio autor foi cauto titulándoo La memoria a retazos. Santiago Carrillo ten 89 anos, pe-
ro garda viva a lucidez de veterano dirixente do comunismo de antes da caída do muro de Berlín. 

P.C.



Semella que temos derramado o criterio
co que nos indignamos politicamente. Da-
quela, a grande debacle da semana pasada
debería ter sido a declaración de David
Kay, responsábel norteamericano de des-
cubrir as perigosas armas de destrución
masiva que xustificaron a guerra do Iraq,
cando dixo que non acreditaba que estas
existisen. Mais os mortos, a destrución e a
actual desestabilización en Iraq non pare-
cen ser datos abondo relevantes para que
ninguén asuma responsabilidades por
aquela decisión. Tamén debería ter causa-
do crise saber, segundo informe de Inter-
mon-Oxfam e a Escola de Cultura da Pau
da UAB que, entre outras irregularidades.
España vendeu armamento militar a dez
países africanos enmascarándoo como
munición para caza e tiro deportivo. Tal
información nin foi desmentida nin pro-
vocou demisión algunha. E, para rematar
coa escolma dos peores escándalos da se-
mana, puidemos escoitar como o presi-
dente galego do PP, Manuel Fraga, discul-
paba o alcalde do PP condenado por abu-
sos sexuais comparando a súa conduta
coa dos que estaban, trinta anos atrás, a
favor da liberdade sexual. Tamén non se
coñece demisión, rectificación ou repulsa
política por parte do seu partido ou da opi-
nión pública española.

Nada diso: a grande debacle política
da semana, o que provocou crises de go-
berno, demisións, condenas, ameazas, es-
cándalo e insultos, foi a filtración do doá-
logo mantido polo conseller en cap Josep
Lluis Carod Rovira con ETA. Unha ac-
ción de consecuencias obxectivas absolu-
tamente nulas de non terse coñecido, mais
–á vista está– dunha perigosidade tal ao
facerse pública que indignou ao conxunto
da clase política, arrastrando á opinión
pública. ¿Onde está a gravedade das seis
horas de diálogo de Carod cos responsá-
beis de ETA para convencelos de que de-
sistisen dos seus criminais propósitos?
Deixemos a parte a repugnante mentira
sobre a suposta intención do republicano
de estabelecer unha negociación que
orientase a elección de obxectivos terro-
ristas fóra de Cataluña a cambio de non
sei sabe qué. Pasemos por alto a longa lis-
ta de anteriores contactos coa ETA, in-
cluídos os do PP. E esquenzamos a estupi-
dez de que con esa reunión se dese aire
aos terroristas, como se o precisasen ou
non o tivesen obtido a pleno pulmón coa
Lei de partidos ou o permanente acoso do

PP ao mundo cultural abertzale. Á fin, pa-
ra explicar a perigosidade do contacto só
nos quedan dous posíbeis “crimes”: a fa-
lla de lealdade ao go-
berno e a inxenuidade
de Carod.

Pois ben, Carod
recoñeceu o primeiro
dos “crimes” e pediu
disculpas pola súa
deslealdade, inevitá-
bel se decidía asistir,
como fixo, á entrevis-
ta na perspectiva do
que puido crer que po-
día ser a obtención
dun ben maior. E digo
inevitábel, porque
pior papeleta tería tido
agora Maragall de ser informado dela. O
silencio de Carod,. Despois xa do seu des-
censo ao inferno, protexíao a el, claro, pe-
ro tamén ao presidente. Mais a deslealda-
de soa foi a causa do escándalo.  O verda-

deiro crime político foi o da inxenuidade.
E por que a súa inxenuidade foi tan grave?
En momentos de zozobra nada mellor que

ler un clásivo, e a
Norberto Bobbio
acudín. Na súa confe-
rencia de 1986, “De-
mocracia e scienze
sociali”, a partir da
sentencia de Italo
Calvino, ‘o segredo
está no nucleo máis
interno do poder’,
Bobbio considera que
a democracia debería
cumprir a promesa de
ser un poder exercido
á luz do sol, que é o
que a diferencia dun-

ha autocracia. Bobbio acusa aos “poderes
invisíbeis” en democracia de ser máis pe-
rigosos ca o propio terrorismo, e dicíao
despois que Italia coñecera o drama en
primeira persoa. Pois ben, velaí a razón: a

inxenuidade de Carod foi grave porque se
atreveu a meter o narís na razón de Esta-
do, porque poñía en evidencia a existencia
do grande segredo que debilita á demo-
cracia española e que está no cerne do au-
toritarismo do PP. A entrevista de Carod
sinalaba a posibilidade real dunha tregua,
ou mostraba o oportunismo partidista do
control policial sobre ETA e, en calquer
caso, desveaba a grande trampa sobre a
que asentou o éxito electoral do PP: man-
ter vivo  o perigo que converteu ao PP en
garante da unidade da patria sen deixar
respirar os seus adversarios políticos.

A inxenuidade de Carod, nun certo
sentido, é do mesmo xénero á de Julio
Medm, que co seu documental “A pelota
vasca”, e a pesar de denunciar a inmora-
lidade do terrorismo de ETA, como sem-
pre fixo Carod, desvea ao segredo dunha
realidade que é complexa, matizada, car-
gada de argumentos, razóns e sentimen-
tos encontrados. Non debe extrañar que
os mesmos que non quixeron falar no do-
cumental tampouco respecten a súa li-
berdade de expresión, primeiro principio
–segundo Bobbio–, sobre o que descansa
a necesaria transparencia do exercicio
democrático do poder. A inxenuidade,
nun marco político autocrático, é terri-
belmente perigosa porque descobre que
o rei vai espido. Non de balde inxenuo,
que deriva de ingenuus, significa nacido
libre, noble e xeneroso, e de ahí, a idea
de candidez. E Carod, ou Medem, actua-
ron como “profetas desarmados”, con-
cepto que Bobbio recolle de Maquiavelo:
“persoas que fan uso libre da súa razón
sen outra forza que a dun bon argumen-
to”. Só que Carod –e velaí o seu erro–
exerceu, simultaneamente, de “profeta
desarmado” e de conseller en cap. Dito
doutro xeito: que non era tan neno como
para tolerarlle a inxenuidade.

Mais que ninguén teña medo: a menti-
ra e o secreto foron restituídos. “Prote-
xeuse” ao pobo do que se supón que non
soportaría a luz da verdade. Bush gañará
as leccións, o Papa xa recibiu a Aznar, se-
guirase vendendo armas ou comprando
petróleo a ditadores, xustificarase o abuso
sexual e negarase que se podería ter rema-
tado co terrorismo hai moito tempo. Ca-
lando o neno, o segredo seguirá estándo
no núcleo do poder. Todos tranquilos.♦

SALVADOR CARDÚS é sociólogo e profesor da
Universitat Autònoma de Barcelona.
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O vivido en Catalunya des que
trascendeu o encontro que o se-
cretario general de Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Josep
Lluís Carod Rovira, entón con-
seller en Cap, mantivo coa cúpu-
la da ETA e o bombardeo mediá-
tico acusador de carga opinativa
ao que foi sometido o cidadán
resultou esgotador. Tanto a clase
política como a mediática con-
seguiron acabar cun tema que
ben necesitaba un punto de vista
moderado. Adxectivo que, la-
mentabelmente, é completamen-
te contrario ao usado para tratar
o caso Carod-ETA. 

O xa ex conseller da Genera-
litat obrou mal por moitos moti-
vos que fican lonxe do de tentar
o cesamento da violencia a tra-
vés do diálogo. Ese é un reto, un
desexo nobre mais case imposí-
bel nos nosos días, co noso go-
berno, cos nosos medios de co-

municación. Por todo iso, antes
de dar calquera paso cara ao diá-
logo cos terroristas deben medir-
se moi ben cales poden ser as
consecuencias. E Carod, aínda
que lonxe de actuar inxenuamen-
te, non o fixo. Non pensou en
que en mes e medio teñen lugar
as eleccións xerais máis impor-
tantes dos oito últimos anos e
que a campaña política e mediá-
tica vai ser feroz. Tampouco
pensou que se no 2001, sendo
practicamente un descoñecido

para a opinión pública española,
se destapou a súa entrevista co
portavoz da ilegalizada Batasu-
na, Arnaldo Otegi, agora sendo
un flamante conseller e un incor-
dio para o PP, a repercusión a
calquera movemento seu ía ser
utilizada  na súa contra sen es-
crúpulos. Nin pensou en que a
súa condición de número dous
do govern non é disolúbel da súa
posición dentro de ERC, nin da
súa moral, nin dos seus actos.
Tampouco pensou entón que ac-

tuaba, sen querelo, como asegu-
ra, no nome de todos os cataláns
como representante da Generali-
tat. Unha auténtica mágoa.

Por todo isto, o tripartito que
goberna en Catalunya, que repre-
senta unha verdadeira esperanza
de cambio para moitos, foi ataca-
do de novo. No primeiro mes e
medio de vida sufriu xa algúns
contratempos importantes inter-
nos, que poñen en dúbida a viabi-
lidade do pacto de progreso e que
están a piques de desmontar a ve-

lla idea de que a esquerda, por
dispar que sexa, é máis tolerante,
plural e solidaria que a dereita.

Por se fose pouco, co caso
Carod-ETA caeu o castelo de
naipes na cima do cal se izara a
bandeira da independencia do
Partit dels Socialists de Catalun-
ya (PSC) respecto ao PSOE. De-
vandita bandeira foi un dos ele-
mentos supostamente chave para
fraguar o pacto tripartito de es-
querdas xa que ERC esixía nas
negociacións cos socialistas ca-
taláns autonomía respecto aos
seus colegas en Madrid, e a CiU,
ningún pacto co PP. Porén, tivo
que ser unha carta enviada desde
a rúa de Ferraz de Madrid a que
puxo fin á crise do governesi-
xíndolle ao president Pasqual
Maragall que aceptase a demi-
sión de Carod Rovira por dialo-
gar coa ETA. Son desexos de
cousas imposíbeis.♦

Desexos de cousas imposíbeis
A. MARQUÈS

Carod Rovira foi destemido e algo inconsciente do que supuña
para o proxecto da esquerda plural reunirse coa cúpula da ETA.

Barcelona

A perigosa inxenuidade de Carod
SALVADOR CARDÚS I ROS

‘A inxenuidade
de Carod foi grave

porque poñía en evidencia
a existencia do grande
segredo que debilita

á democracia española”

GONZALO



Por que perden os sandinistas
as eleccións de 1990, tras once
anos de Revolución?

As eleccións non se perderon
polos erros que cometemos, aínda
que con isto non quero dicir que
non existisen. A derrota débese
máis ben ao desgaste dunha guerra
civil financiada dende os EE UU.
Se comparamos as cifras das perso-
as mobilizadas, e de mortos, póde-
se ver a sangría que existiu. Nós ti-
vemos máis de 50.000 baixas nesa
guerra. Os recursos destinados po-
los EE UU para combaternos foron
enormes. Cada fábrica que destruí-
an orixinaba un alto custo para nós,
polo que deixabamos de producir e
o valor da reconstrución. Denun-
ciamos este masacre económico
ante o Tribunal Internacional de
Den Haag. Pediamos 18 mil mi-
llóns de dólares, que era o que tiña-
mos contabilizado. A corte estimou
que os cálculos eran correctos e or-
denou que os Estados Unidos paga-
sen esa cantidade. A cifra é impre-
sionante porque hai que ter en con-
ta que daquela nós exportabamos
tan só 300 millóns de dólares. Se
unimos os altos custos que para nós
supuña manter unha poboación
permanentemente militarizada, os
bombardeos continuos das fábricas
e os mortos, podemos entender en
que clave votaron os nicaraguanos
nas eleccións de 1990. Naqueles
comicios non se decidía revolución
si ou non. Votábase paz ou guerra.
O pobo estimou que Violeta Cha-
morro era a vía para acadar máis ra-
pidamente a paz.

Sentiuse internacionalmen-
te soa Nicaragua ante esa agre-
sión exterior dos EE UU?

A comunidade internacional
defendía o dereito de Nicaragua á
soberanía e á autodeterminación.
Pero os EE UU presionaron e todo
aquel apoio esvaeceuse. Sancioná-
ronos economicamente. Negáron-
senos empréstitos internacionais e
deixamos de percibir cartos do
FMI. Aúnica axuda, un pouco con-
sistente, que recibimos veu de Cu-
ba e doutros países do contorno so-
viético. Pero no 1989 caeu o Muro
de Berlín e desapareceu o referen-
te. Os nosos produtos quedaron sen
mercados. No novo escenario, as
materias primas que nós vendia-
mos, bananas e carne, perderon
moito valor. Tivemos que facer
malabares para atopar mercados
alternativos e traballar con custos
distintos. Nese contexto produciu-
se un deterioro das condicións so-
ciais de vida que minou aínda máis
a moral da poboación.

Foi por iso polo que decidi-
ron anticipar as eleccións?

Nós tomamos o poder cunha
Plataforma Democrática que tiña
como principios o pluralismo polí-
tico, a economía mixta e o non ali-
ñamento. O pluralismo obrigába-
nos á realización de procesos elec-
torais. As primeiras eleccións con-
vocámolas en 1984 e gañamos por
inmensa maioría de máis do 60%
para o FSLN. Tiñamos pensado
convocar comicios no outono de
1990, pero decidimos adiantalas a
febreiro porque así o acordamos
no tratado de paz. Xa non soporta-
bamos a guerra por máis tempo. 

Por que non triunfaron
máis revolucións en Centroa-
mérica?

Os EE UU tiñan medo da revo-
lución de Nicaragua e por iso
apoiaron fortemente os exércitos
contrarrevolucionarios. Tíñanos
medo porque a nosa non era unha
revolución ao estilo dos países do

leste europeo. Non pretendiamos
impoñer un partido único, nin que
todos os medios de produción esti-
vesen en mans do Estado. O mode-
lo tiña máis de parecido coa cultura
e tradición latinoamericana. O avi-
vamento das guerrillas no Salvador,
Guatemala, Ecuador ou Colombia
era moi perigoso para os Estados
Unidos porque co esquema que nós
propoñiamos era sinxelo gañar a
poboación. Cando Ronald Reagan
chega ao poder en 1981, os grupos
de interese que o apoian, presióna-
no para que interveña en Latinoa-
mérica. Sabían que naqueles anos
estaban a perder hexemonía. Non
só militar, senón o que é máis im-
portante, tamén económica.

Ou sexa que foi posterior o
achegamento aos países da ór-
bita soviética?

Xustamente. Ese achegamen-
to foi a única saída que nos que-
dou para seguir sobrevivindo.
Cando chegamos ao poder non ti-
ñamos amizade coa URSS aínda
que si con Fidel Castro. Pero para
a URSS nós tamén eramos sospei-
tosos. Ao principio víannos como
uns aventureiros sen ideas claras e
sen compromiso. Os amigos da
URSS en Latinoamérica eran os
tradicionais partidos comunistas. 

Non era o FSLN un move-
mento ideoloxicamente mar-
xista?

En parte, pero adaptado á nosa

realidade. Ricardo Morales foi un
dos principais ideólogos da revo-
lución. El sempre dicía que había
que estudar o marxismo como ni-
caraguano e a realidade como
marxista. Nunca houbo ortodo-
xos. Por outro lado, existía moita
xente dentro do FSLN que provi-
ña dos movementos cristiáns ou
da clase media movidos por ideais
de humanismo e transformación. 

Teñen a ver as actuais gue-
rrillas colombianas co que foi
no seu día a sandinista?

Totalmente. A guerrilla colom-
biana é a máis antiga de Latinoa-
mérica, unha vez desaparecida a
guatemalteca. Coñezo persoal-
mente os seus dirixentes e sei que
as descualificacións que se verten
sobre elas teñen máis que ver coa
propaganda que coa realidade. É
certo que existen algunhas planta-
cións de coca onde eles operan e
poden ter algunha relación con cer-
tos narcos. O mesmo sucede nos
territorios do Goberno e dos para-
militares. A diferenza é que o fin
último da guerrilla é unha transfor-
mación social e política do país e
non o tráfico de drogas. As planta-
cións que poden existir son máis
ben elementos de financiamento
porque non existe outro modo de
combater o forte apoio dos EE UU
co Plano Colombia. O que non en-
tendo é como non existen máis
guerrillas en Latinoamérica.

Pode ser que agora inten-
tan cambiarse as condicións
dende o poder, como nos casos
de Lula, Chaves ou Kirchner?

As guerrillas aparecen cando
non se pode acceder ao poder de
xeito democrático. En Sudaméri-
ca cómpre facer moitos cambios.
Para poder realizalos, en teoría hai
que conquistar o aparato do Esta-
do. Xa sexa vía votos ou vía revo-
lucionaria. Porén, hoxe este es-
quema xa non é válido porque os
estados nacionais non teñen poder
de decisión. As nacións foron des-
montándose a medida que se de-
senvolvía o modelo neoliberal.
Nós eliximos gobernantes que lo-
go non poden facer nada porque
están atados polas políticas inter-
nacionais, polas lóxicas do poder
e por presións económicas. Ou se-
xa, hoxe un pode disputar o poder
como esquerda ou forza revolu-
cionaria. O sistema permíteo unha
vez caído o Muro de Berlín. Pero
o que non se pode facer é operar
dentro do poder. Os espazos de
transformación institucionais son
moi limitados. Por iso Lula e os
demais corren o risco de fracasa-
ren. Porque teñen as mans atadas.
A xente acabará dicindo que dá o
mesmo que chegue un ou outro ao
poder se total fan o mesmo. Esta é
a realidade que impón o neolibe-
ralismo e a razón de por que hai
máis desidia pola política.♦
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A arte da
destrución 
GUSTAVO LUCA

Despois da guerra do 91,
o pai de Bush
entregoulles armas e

información a grupos de
iraquís do sur contrarios ao
goberno do Baas e prometeu-
lles cobertura aérea se
desafiaban a Hussein. Unha
vez que se produciu esta
espontánea rebelión, as
crónicas dixeron que se trata-
ba dunha revolución
relixiosa, crentes en defensa
da súa fe contra a ditadura.
Os inimigos do credo ocupa-
ban aínda o goberno en Bag-
dad e esmagaron a revolta.
As tropas norteamericanas
observaron divertidas a
matanza dende a primeira fila
sen moveren un dedo.

Ao mesmo tempo, Bush
encirrou algunhas fraccións
do Kurdistán coa mesma 

xenerosidade en armas e
diñeiro e promesas de envío
de avións artillados. Como se
sabe, o goberno de Hussein
correu a revolta Kurda até a
fronteira con Turquía onde as
tropas da OTAN (ou sexa,
dos Estados Unidos) colabo-
raron na caza dos fuxidos.

A evidencia destas dúas
traxedias permitiulle ao
goberno de Bush pai forzar
na ONU a famosa resolución
688 que lle esixía ao Iraq
deixar en paz as súas minorí-
as. O acordo da ONU non fa-
laba de intervención militar
pero Bush considerou que era
precisa porque non hai lei
sen coerción. 

Así, coa axuda de Gran
Bretaña, bombardeou Iraq
280.000 veces dende o final
da guerra do 91 até 2002  para
acabar co armamento
antiaéreo de Sadam.  Informes
da ONU indican que estes
bombardeos diarios mataron
directa e indirectamente dous
millóns de persoas e romperon
o que quedaba (despois da
guerra) do sistema de
sumidoiros do país así como o
da auga potábel e arrasaron
gado e cultivos con cargas
químicas e incendiarias. A
continuación, o bloqueo
económico e comercial impos-
to polo Consello de Segurida-
de impediu a importación de
lixivia e de pequenas
clorinadoras de pozos porque
podían converterse en armas
químicas. 

Outro dos obxectivos de
Estados Unidos e Gran
Bretaña na prolongación da
guerra do 91 contra o Iraq
era o de asegurar a súa ruína
total mediante o bloqueo
armado de calquera
investimento para reconstru-
ción. Desta maneira dispará-
base tamén contra o euro por
vía da débeda do Iraq con
Alemaña e Francia.

No barullo de gato e rato
por ver quen dixo se había ou
non había armas para a
hecatombe, parece que non in-
teresa lembrar a precisión mili-
métrica coa que se cumpriu en
todos estes anos o plano para a
destrución do Iraq.♦

Mónica Baltodano,

ex-ministra nicaraguana

‘Hoxe os gobernos teñen as mans atadas’
RUBÉN VALVERDE

Ocupou postos de responsabilidade nos 11 anos que durou o goberno
sandinista en Nicaragua, sendo ministra de Asuntos Rexionais e vice-
ministra da Presidencia. Na actualidade é deputada da ala esquerda do
FSLN e amósase moi crítica cos pactos que o seu partido asinou co go-
bernante Partido Liberal, moi salpicado por problemas de corrupción. 

A. PANARO



CÉSAR LORENZO GIL
O atentado suicida contra as se-
des políticas dos dous principais
partidos do Kurdistán iraquí ra-
chou a idea de estabilidade da
área supostamente máis favore-
cida pola invasión estadouniden-
se. En realidade, viven mellor
os kurdos hoxe ca hai un ano?

Os EE UU pretenderon, xa desde
antes do ataque contra o Irak,
que os kurdos iraquís asumisen
un amplo protagonismo político
baixo o seu protectorado. A lon-
ga colaboración entre a CIA e os
dous partidos dominantes nunha
área que é autónoma desde o fi-
nal da Guerra do Golfo ten ares-
tora varios atrancos que fan difí-
cil a estabilidade da que presu-
men os seus dirixentes.

Os kurdos iraquís inflúen no
goberno do colaboracionista Con-
sello que tomará o poder efectivo
a finais deste ano, mais fano como
lobbydos dous partidos dominan-
tes (o Partido Demócrata (PDK) e
a Unión Patriótica (UPK)) e non
como nación. As presións turcas
impedíronlles aos peshmergas
(guerrilleiros kurdos) tomaren o
control de Kirkuk e Mosul, as
grandes capitais petrolíferas do
norte, un movemento que se inter-
preta como unha capitulación das
reivindicacións históricas para a
creación do Kurdistán.

O administrador civil do Irak
invadido, Jay Garner, convenceu
os líderes de ambos os partidos
de que percibirán gorentosos
subsidios se seguen a apoiar sen
concesións a política norteameri-
cana na zona. Un dos piares des-
ta política é ter contenta a Tur-
quía, que sabe que a independen-
cia dos kurdos iraquís espertaría
miméticas intencións na minoría

kurda do seu país (que represen-
ta o 25 por cento da poboación).

Esta tensión non impediu que
meses antes da guerra, Ankara
pactase cos kurdos iraquís a venda
de petróleo e que os servizos se-
cretos turcos tivesen mans libres
para deter membros do esquerdis-
ta Partido dos Traballadores do
Kurdistán (PKK) refuxiados no
Irak. O PKK non ten influencia
fóra de Turquía e ten denunciado
en moitas ocasións o carácter anti-
democrático dos partidos domi-
nantes entre os kurdos iraquís.

Tribos de gravata

En realidade, o proxecto político
do PDK e a UPK é feble. Ambas
as forzas responden máis a un mo-
delo tribal evoluído que se fincou
nos colonizadores, primeiro britá-

nicos e agora norteamericanos, pa-
ra garantiren os seus privilexios.

O PDK xurdiu tras a II Guerra
Mundial, por inspiración de Mus-
tafá Barzani, que creou un sistema
acorde aos seus intereses familia-
res que medrou en influencia dé-
cada tras década. Logo da revolu-
ción antibritánica do 1958, o PDK
comezou a recibir apoio de Lon-
dres. No 1970, o fillo do fundador,
Massud Barzani, pactou co gober-
no iraquí un estatuto de autono-
mía que rexeu até o 1991.

No 1975, a UPK escindiuse
do PDK. Inspirado en ideas re-
formistas laicas de esquerda,
pouco e pouco, o liderato de Ia-
lal Talabani reconduciuna cara á
posturas moi semellantes ás da
súa matriz. Talabani gañou o
apoio occidental desde os seus
tempos mozos, cando liderou a

revolta kurda contra Bagdad no
1961, feita con cartos británicos.
Estes contactos valéronlle subsi-
dios, contratos comerciais e ar-
mamento de Turquía, Irán e Isra-
el. Coa autonomía gañada nos
anos 90, pactou con Barzani a di-
visión do territorio kurdo, nunha
especie de guerra de negocios
que produciu centos de mortos
até a tregua do 1997.

Hoxendía, a renda per capita
da zona kurda é superior á do res-
to do país mais as desigualdades
sociais son meirandes que no res-
to do Irak. As institucións públi-
cas víronse practicamente substi-
tuídas na última década por orga-
nizacións dependentes dos dous
partidos maioritarios, nunha es-
pecie de estado paralelo que con-
trola a policía, as finanzas (o
cambio do dólar é diferente nesta

zona, e bastante máis vantaxoso)
e sobre todo, o comercio das ri-
quezas minerais da rexión. 

Os informes da ONU falan de
que existen máis de 100.000 gue-
rrilleiros en activo, con salario pú-
blico e leais a Barzani ou Talabani,
segundo a zona na que operen.
Mais esta forza militar foi incapaz
de frustrar as operacións do grupo
Ansar El Islam, considerado polos
servizos secretos de Irán como un-
ha facción integrista muslime wa-
habita, con contactos con Al Qae-
da. O atentado de Erbil, que cau-
sou máis de 50 mortos, é unha ad-
vertencia desta organización con-
tra ambos os partidos. Os integris-
tas queren demostrar que o Kur-
distán non é seguro, que compar-
ten o criterio de considerar obxec-
tivos militares todos os colabora-
cionistas co réxime invasor.♦
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“Foi un terrorista, e os iranianos debían
querer parecer serios na loita contra o te-
rrorismo; un modo de comezar é cam-
biarlle o nome a esa rúa”. O texto perten-
ce a unha carta que o Ministerio de Asun-
tos Exteriores británico lles dirixiu ás au-
toridades iranianas o pasado xaneiro. E a
rúa ofensiva é a Rúa Bobby Sands, loca-
lizada a moi curta distancia da embaixa-
da do Reino Unido en Teherán.

A presión do goberno británico por lle
trocar o nome a unha rúa de Teherán reavi-
vou a memoria de varias figuras históricas
do movemento irlandés, xa irados despois
de que, uns días antes, uns vándalos profa-
nasen a tumba de Sands e os outros presos
folguistas no cemiterio de Belfast. Pola súa
banda, eles tamén se dirixen ao goberno de
Irán; a rúa debe ficar así, xa que “lle lem-
bra ao Goberno británico a súa tiranía e a
súa historia negra”. Efecto bolboreta?

Bobby Sands morreu no cárcere en
1981 tras unha folga de fame mantida
xunto a varios compañeiros do Exército
Republicano Irlandés (IRA) e do Exército
de Liberación Nacional de Irlanda (IN-
LA) para demandar o estatuto de presos
políticos. A súa morte, á que se lle enga-
dirían nos seguintes meses as de nove pre-
sos máis, e o feito de ter sido elixido de-
putado ao Parlamento británico durante a
folga, foi un dos episodios máis turbulen-
tos do conflito irlandés, culturalmente ex-
portado ao Irán, que celebraba a expulsión
dos opresores occidentais, co rebautiza-
mento enxeñoso das súas rúas. A Rúa

Bobby Sands chamábase entón Winston
Churchill, que atopou acomodo nunha das
novas urbanizacións promovidas pola Re-
volución Islámica.

“Como se sentiría
Irán se a rúa da súa
embaixada en Londres
fose rebautizada como
Avenida Reza Pahle-
vi?”, preme, con chis-
pa pretendida, un vo-
ceiro do Foreign Offi-
ce. Máis ou menos co-
mo se se coloca a pla-
ca “Avda. del Genera-
lísimo” diante da Xun-
ta; algúns máis, outros
menos. Ocupan
Bobby Sands e o Sha
“de todas as Persias”
un lugar común na
imaxinería popular?
No Bobby Sands Snack Bar, situado na
mesma rúa, os xornalistas da axencia ira-
niana AFP obtiveron a resposta: “despois
de 66 días de folga de fame, morreu. Foi un
mártir na jihad contra os británicos” di un
seareiro, “paisano” na linguaxe de axencia.

A jihad, daquela, significa moitas

cousas, tantas como a “guerra ao terroris-
mo”. E polo “compromiso global coa
guerra ao terrorismo”, os diplomáticos
británicos premen para lle cambiar o no-

me á rúa de Teherán. 
Entelequias con

afán de exclusivismo
e dominación, incor-
póreas e mesmo ine-
xistentes até que to-
man unha arma de
destrución masiva, as
guerras contra o terro-
rismo e as jihads
abranguen, coma con-
ceptos imaxinarios,
moitas cousas. Bush
pai, daquela director
da CIA, non tivo re-
paro ningún cando o
seu presidente, Ro-
nald Reagan, cualifi-

cou a Osama Ben Laden, xunto ao resto
dos mujahidins, como “freedom fighter”
(loitador pola liberdade), ofrecéndolles
ambos todo o apoio dos EE UU para armar
contra os soviéticos, “imperio do mal”,
unha jihad recuperada do fondo da histo-
ria. O tal Ben Laden, millonario investidor

da petroleira de George W. Bush fillo, e in-
tegrista a tempo parcial, converteuse logo
en icona mediática e ideolóxica da anova-
da jihad cun discurso antiimperialista
(contra o imperialismo occidental, máis
ben) que, a bo seguro, proxecta, como as
outras, a tele da taberna Bobby Sands.

Tras a súa morte, Sands converteuse
tamén nun póster,pero nun pósterde li-
berdade e loita, moi afastado das crenzas
dos cregos que se fixeron co poder no
Irán salvo na común devoción polas Sa-
gradas Escrituras propias. Pero os cregos
coñecen, coma Osama, o poder da pala-
bra antiimperialista.

O Foreign Office di que, posibelmen-
te, hai agora cousas máis importantes de
que falar entre Irán e o Reino Unido que
do nome dunha rúa. Poderíase engadir
que o planeamento urbano en Teherán
non é cousa dos británicos, pero hai ta-
mén unha segunda lectura. A globaliza-
ción, á que as veces se lle escapan os
apelidos neoliberal, imperialista, occi-
dental, pendura, primeiramente, da difu-
sión ideolóxica, para a que conta moito a
exportación e a importación. Un “desvia-
mento” ideolóxico como, na súa modes-
tia, a devandita rúa, é moito más desesta-
bilizador que a posesión dun mísil. A
globalización quere estabilidade, tamén
os aiatolás. Que tal Rúa Tony Blair?♦

SYLVIA GÓMEZ SABORIDO é analista do Instituto
Galego de Análise e Documentación

Internacional (IGADI), www.igadi.org

Bobby Sands Snack Bar, Teherán
SYLVIA GÓMEZ SABORIDO

Aquí fóra

‘Sands converteuse nun
pósterde liberdade e
loita, moi afastado

das crenzas dos cregos
que se fixeron co poder
no Irán salvo na común
devoción polas Sagradas

Escrituras propias”

A poboación do Kurdistán aínda non se beneficiou da queda de Sadam Husein

O lobby kurdo paga con sangue o apoio aos invasores

Os dous principais partidos kurdos dividiron o territorio en áreas autónomas. Á dereita, Ialal Talabani, á esquerda, con Massud Barzani, dereita, e Jay Garner.



CÉSAR LORENZO GIL
Rácing de Ferrol, Celta B,
Pontevedra e Ourense co-
mandan con autoridade o
grupo I da segunda división
B. O Compostela, en tro-
ques, é penúltimo no grupo II.

Por riba de asturianos, vascos,
riojanos e cántabros. As catro es-
cadras galegas empoleiráronse
nos postos que dan acceso a xo-
gar a liga de ascenso á segunda
división. A brillante campaña de
todos eles ten moito a ver co tra-
ballo dos últimos anos para con-
seguir que os equipos de segun-
da liña en Galiza consigan a au-
tonomía suficiente para se man-
teren no fútbol profesional.

Ourense e Pontevedra son es-
cadras semellantes en obxectivos
e filosofía. A través do contacto
cos demais equipos galegos ar-
maron uns conxuntos sólidos di-
rixidos por dúas figuras sobran-
ceiras (Milo Abelleira e José Au-
relio Gay, respectivamente). As
dúas cidades, algo distanciadas
do fútbol local por mor de éxitos
maiores noutras disciplinas (o
Teucro de balonmán e o COB de
básquet), precisan dar o salto á
segunda para rendibilizaren os
investimentos.

O Rácing, xustamente, vive
un pouco dos réditos do seu paso
pola elite. Deses anos garda xo-
gadores experimentados e a esi-
xencia por parte da afección de
lograr novamente o ascenso. Da
segunda obtivo experiencias e
renartería e ademais soubo axus-
tarse aos malos tempos e manti-
vo no cargo unha gran promesa
dos bancos, Luís César Sampe-
dro, que aínda ten por diante se

enfrontar a un reto con máis
cartos e meirandes aspiracións.

Outro adestrador con futuro é
Rafael Sáez. O seu Celta B é a
gran sorpresa da categoría. Un
equipo feito para resistir, exem-
plo da crise da canteira galega se-
gundo o tópico, é quen de ir se-
gundo coa cifra máis baixa de
goles encaixados (dez en vinte e
tres partidos) das tres primeiras
divisións estatais. O ex adestra-
dor do Celta, Miguel Ángel Loti-
na, destacou que o traballo do
técnico pontevedrés ha deixar un
bo número de galegos en equipos
de segunda división e incluso al-
gún no primeiro equipo celeste.

O Compos, irrecoñecíbel

A falta de cartos e o choque
psicolóxico do descenso forza-
do deixan o Compostela nunha
fonda crise, penúltimo no grupo
II, xa a nove puntos da salva-
ción. O equipo que adestra Ga-
briel Leis é un monllo de rapa-
ces que puxan cada día por sal-
var do naufraxio as ruínas da-
quel equipo que se convertera
en alternativa á duocracia Cel-
ta-Dépor xa hai unha década.

Os xogadores profesionais
marchan, aos poucos, de San Lá-
zaro (Marcos Mato foi o último,
camiño de Jerez de la Frontera) e

as bancadas do seu impecábel
estadio permanecen case balei-
ras, xa case ignorantes de que alí
pulou Fernando Vázquez até cin-
co veces no histórico 4-0 diante
do Dépor.

O Compostela ten que pele-
xar, ademais, nun grupo supos-
tamente máis forte ca o Primei-
ro. Madrid e Castilla y León in-
vestiron gran cantidade de di-
ñeiro en compoñer planteis que
lle fagan fronte ao dominio an-
daluz nas ligas de ascenso. Non
en van o Ourense pretendía in-
tercambiarse polos santiagueses
na busca de maior competitivi-
dade.♦
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A mordaza
MANUEL PAMPÍN

Cando o lin, freguei ben
os ollos e mirei se a da-
ta era o 28 de

decembro, por aquilo dos
Santos Inocentes.

Pero, era verdade!; o mes-
mo xornal (o nada sospeitoso
ABC) que publicou a “exclusi-
va” da xuntanza de Carod cos
etarras, dicía nas páxinas de
deportes que a directiva
madridista multaba a Helguera
por comentar que botaba de
menos a Claude Makelele, e
que tanto Fernando Hierro co-
ma Aitor Karanka (saídos do
clube pola porta de atrás) eran
magníficos centrais.

Alguén dixo que, en
tempos de Santiago Bernabéu
como presidente, as tres mello-
res organizacións do mundo
eran a CIA, a Mafia e o Real
Madrid, polo seu perfecto fun-
cionamento interno; iso si, gra-
zas á súa opacidade e réxime
de xerarquía implacábeis; se os
disidentes da Mafia corrían
grave risco de estrear uns zapa-
tos de cemento e servirlles de
alimento aos peixes, no
Madrid, levarlle a contraria a
Don Santiago (lembren o bigo-
te e as guedellas do alemán
Breitner, amén das súas ideas
aperturistas) equivalía ao deste-
rro e a crucifixión pública. 

Pois parece que nesa
empresa, cambian as persoas
pero non os métodos; o
amiguísimo de José María Az-
nar, Florentino Pérez,
secundado polo lacaio Jorge
Valdano, pretende o de “man
de ferro en luva de seda”, para
recuperar aquela aura de clube
exemplar que tanto fomentou
e utilizou o franquismo. 

O que esquece o magnate
da construción metido a pre-
sidente é que levamos xa 25
anos de Constitución, e a
liberdade de expresión está
recoñecida e protexida;
Florentino ignora a Carta
Magna e cae no aforismo de
que “a dureza do castigo que
impós é a expresión da túa
propia debilidade”. 

O mao é que a prensa
–tan servil cos fortes– non
denuncia o feito, e os compa-
ñeiros do sancionado –submi-
sos ao poder agás Luís Figo–
dan a calada por resposta; que
patetismo!; cos seus
privilexios son incapaces de
demostrar un mínimo de
solidariedade, de calidade hu-
mana; son “ídolos de escapa-
rate”, para levarlles regalos
aos nenos en nadal ou para
quedar ben nos partidos con-
tra a droga; nada máis.

Pero que se pode pedir
nun país onde os deportistas
e as entidades non poden
recorrer á xustiza ordinaria,
mantendo vixente unha
norma dos anos 40, cando o
Xeneral Moscardó era
Delegado nacional de Educa-
ción Física e deportes…?; si,
si, o mesmo… o fascista do
asedio no Alcázar de Toledo.

Menos mal que, un día des-
tes, Urdaci sairá na TVE
defendendo os principios da
democracia e criticará o PP. De
ilusión tamén se vive, non?♦

A crise do Compostela empaña o bo intre dos equipos da segunda B

Catro galegos no poleiro de acceso
ao fútbol profesional

O ourensanista López, á dereita, nun intre do partido Rácing de Santander B contra os vermellos.

A.N.T.
A Federación Francesa de Fút-
bol decidiu finalmente xogar os
dous partidos da eliminatoria
da Copa entre o Aviron de
Baiona e o PSG en París, logo
de lle prohibir ao equipo do
Iparralde utilizar o seu propio
campo ou trasladarse ao de
Anoeta, en Donosti. A federa-
ción opúxose á solución de
Euskadi, a pesar de que tanto o
equipo parisiense como o la-
bortano estaban de acordo e
ademais contaban con todo o
apoio do concello donostiarra e
da Real Sociedad, usufrutuario
destas instalacións.

O Aviron tivo que acollerse
a xogar o encontro que lle per-

tencía como local no Parque
dos Príncipes baixo a ameaza
de expulsión. A cambio, os
baioneses intentan conseguir
que a federación os indemnice
cunha parte da billeteira.

A polémica da copa francesa
chega meses despois de que o
Celta ameazase con ir xogar ao
Porto a Liga dos Campións. Da-
quela, o equipo vigués non che-
gou a confirmar a posibilidade
de facer a viaxe a Portugal, mais
a decisión francesa deixou claro
que a liberdade de fronteiras
chegou ao fútbol a medias.

Até agora, xa houbo expe-
riencias de colaboración inter-
nacional, mais só en países que
teñen acordos específicos nesta

área, como Bélxica e Holanda.
A lexislación comunitaria non
ten apartados adicados a estes
temas aínda que non existe
ningunha norma que impida
que se celebren competicións
oficiais dun determinado país
noutro estado.

Na decisión gala estivo moi
presente a arela de manter a au-
tosuficiencia. Transixir no
cambio de sede fóra das fron-
teiras francesas podíase inter-
pretar como signo de debilida-
de das súas infraestruturas de-
portivas, en constante tensión,
xa que é moi común que equi-
pos de divisións inferiores che-
guen ao máis alto na competi-
ción de Copa.♦

A Federación Francesa de fútbol
impídelle ao Aviron xogar en Euskadi



Segundo Goya
para Tosar
Por segundo ano consecutivo recolleu un
Goya á interpretación o galego Luís Tosar. O
pasado fíxoo como actor de reparto n’Os
luns ao sol e este como protagonista de Dou-
che os meus ollos de Icíar Bollaín, a triunfa-
dora da festa. Tosar dedicoulle o premio a un
“acosado” Julio Medem, defendeu a liberda-
de de expresión, criticou a Fraga por consi-
derar “miudeza” o abuso a menores e rela-
cionouno cos malos tratos ás mulleres e de-
sexou que o seu amigo, o director galego
Xurxo Coira estivese na gala o ano próximo
coa súa recente O ano da carracha. Levaba
a escarapela de Nunca Máis na lapela.♦

Seres fantásticos
en Pontevedra
Máis de cincocentas persoas asistiron á
inauguración do V Salón Internacional do
Libro Infantil e Xuvenil que tivo lugar o do-
mingo día 1 no Pazo de Cultura de Ponte-
vedra. Cun “horario máxico” polo que pa-
san contacontos, obradoiros de ilustración,
de escrita creativa, de literatura ou de músi-
ca, encontros con distintos personaxes, re-
ais e de ficción, conferencias e coloquios,
o Salón desenvólvese nun espacio conver-
tido en territorio fantástico, con seres saí-
dos das máis imaxinativas mentes. Prolón-
gase toda a semana e o sábado inclúe un
concerto de Mercedes Peón no programa.♦

Premiado o Café
Rañolas por
normalizar o galego
O equipo de normalización lingüística Bal-
bordo do IES Auga da Laxe (Gondomar)
concedeulle o premio Lingualaxeao café
Rañolas como recoñecemento polo emprego
da nosa lingua no seu labor diario e pola súa
contribución ao proceso de normalización
lingüística e cultural do Val Miñor. O acto de
entrega do galardón tivo lugar o 29 de xa-
neiro. Tamén houbo unha sesión de con-
tacontos a cargo do grupo Vichelocrego.♦

oticias oficiais e alternativas. Así se
vai mesturando a información cultu-
ral da semana. Os da Burla Negra ar-
tellan un grupo de traballo para tratar
o tema da liberdade de expresión e

solidarízanse con Julio Medem, o director de cine
sobre o que recaeu toda a cólera reaccionaria nos
Goya mentres aquí se van ultimando as candidatu-
ras para a próxima entrega dos Mestre Mateo.
Anúnciase ao tempo o comezo da rodaxe de Para
que non me esquezasda directora Patricia Ferreira,
un nome que podería soar nos premios do próximo
ano. A cultura “non oficial” vén das salas Galán e
Nasa que comezaron o día 5 de febreiro o “Festival
Alternativo de Teatro”, que se prolongará até o

próximo 3 de abril. Na outra banda está o poder
financeiro e a súa xestión cultural. Caixanova
presenta o proxecto de César Portela para o cen-
tro cultural de Pontevedra e Vicente Arias faise
coa presidencia do Padroado do CGAC, centro
que presenta catro exposicións para a programa-
ción para o Xacobeo, Compostela, A rañeira, As
palabras da pintura e A Galiza moderna. O Con-
sello da Cultura dá desta volta noticias de litera-
tura, o novo soportal Lg3 e o inicio dos faladoi-
ros mensuais da sección que ten ao fronte a Vítor
Freixanes. Comezan o día 5 con Suso de Toro e
un debate sobre a proxección exterior da literatu-
ra no que participarán Dolores Vilavedra, Manuel
Bragado, Gonzalo Navaza e o propio Freixanes.♦
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Manuel Balboa compuxo unha peza para a presentación, en 1986, do especial de A Nosa Terra, Luís Seoane, compromiso e paixón creadora.      XAN CARBALLA

Gondomar nunha imaxe
de primeiros do s. XX.
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MAR BARROS
Siniestro Total e Os Resenti-
dos encheron os centos de
concertos que deron por todo
o país, mentres abandeiraban
o rock galego. Sen embargo,
as tornas mudaron vinte anos
despois. Agora os grupos non
teñen posibilidades de editar,
nin de actuar, nin de saír nos
medios de comunicación,
como critican algúns dos
seus representantes.  Para
eles a solución pode estar na
internet ou na creación dun-
ha asociación musical forte.

Despois dos dourados oitenta,
para o rock galego chegou a cri-
se a finais dos noventa. Ao re-
bufo dos Resentidose de Sinies-
tro Total xurdiu unha morea de
grupos que reivindicaba a lin-
gua e o rock, con letras duras,
moitos discos editados e centos
de concertos por todo o país.
Era o tempo da movida e do
rock bravú, con representantes
como Os Diplomáticos, Skor-
nabois, Túzaros, Rastreros,
Zënzarou Ruxe-Ruxe.De todos
eles tan só continúan activos
uns poucos, con apenas edición,
cachés comparativamente máis
baixos con respecto ao folk, sen
actuacións nin un circuíto para
difundir a súa música. Dende o
mundo do rock critícase a “bo-
ráxine das discográficas, a des-
preocupación das institucións e
a carencia de circuítos para di-
fundir a música” como factores
que agravan a situación.

A Psicofónica,un dos grupos
máis potentes do país neste te-
rreo, sacou o pasado ano o seu
último traballo, titulado Extra-
mundi, pero pasou desapercibido
nos medios de comunicación e
nos festivais galegos. “Teñen fei-
ta carreira en Portugal, incluso
lles encargaron un espectáculo,
que non foi adiante, para a inau-
guración da Expo de Lisboa, pe-
ro aquí case non se coñecen,
venden pouco, case non actúan e
traballan cunha discográfica pe-
quena”. O caso da Psicofónicaé
o exemplo que escolle Sebas, un
dos compoñentes de Ruxe-Ruxe
e membro de AMELGA (Aso-
ciación de Músicos en Lingua
Galega), como ilustrativo da si-
tuación que vive o rock no país.

“Actualmente non se está a
gravar case nada, os grupos te-
ñen moitas dificultades para ver
editados os seus traballos, en
certa medida polas carencias
que presentan as discográficas
galegas, que ademais xa non
son capaces de colocar o produ-
to na televisión nin na radio, un
campo copado polas multina-
cionais”, sinala o compoñente
de Ruxe-Ruxe.Por esta razón,
como está a acontecer no folk
con formacións como Os Cem-
pés,a maioría do grupos de rock
optan pola autoedición dos seus

propios traballos, recorrendo só
as discográficas para que reali-
cen o traballo de distribución. 

Sen embargo, como asegu-
ra Bocixa, músico de Zënzar,
“a autoedición é
un xeito de resis-
tir, pero é com-
plicado sacar tra-
ballos de calida-
de pagando do
propio peto”.

A consecuen-
cia que ve o mem-
bro de Zënzarde
todo isto tradúce-
se socialmente na
“sensación de que
os grupos de rock
galegos non exis-
ten”. “Hai un pro-
fundo descoñece-
mento por parte do público dos
traballos que se realizan no país
porque esta opción cultural non
se transmite como se debería”.
Para Sebas, membro de Ruxe-
Ruxe,o rock galego é “moi de-

fendíbel aí fora, porque aínda
que nestes anos se perdeu en di-
namismo gañouse en madurez.
Pero mentres non haxa cambios
políticos que xeren outras diná-

micas a música
do país debe bus-
car novos xeitos
para sobrevivir”.

Nun momen-
to no que as dis-
cográficas “están
controladas por
un ou dos grupos
onde o que im-
porta é vender
discos, indepen-
dentemente da
calidade, sen
apostar polas tra-
xectorias consoli-
dadas”, a única

vía que lle resta ao rock galego é
internet. “A creación dun portal
de música galega potente, que
aínda non hai, permitiría dar a
coñecer traballos, colgar a músi-
ca que se está a facer e que o pú-

blico puidese descargala e escoi-
tala”. O membro de Ruxe-Ruxe
considera que a crise do rock su-
perarase “de aquí a un tempo,
gracias ás novas tecnoloxías que
popularizan a música e aos no-
vos hábitos dos consumidores”.

Por outra banda, “a creación
dunha industria galega que fun-
cione non só para conseguir sub-
vencións e editar sen criterio, se-
nón preocupada por abrir mer-
cados e pola produción dos gru-
pos noveis” sería unha das me-
didas necesarias, segundo Boci-
xa, para a superación da crise.

‘Trato vexatorio’

Cunha gran parte de festivais e
actos culturais programados por
institucións públicas e entidades
bancarias, este tipo de concer-
tos, ademais das discográficas,
semellan ser coto vedado para o
rock do país. Sen axudas econó-
micas, nin a posibilidade de in-
cluírse nos circuítos oficiais os

músicos denuncian “un trato ve-
xatorio por parte das institu-
cións”, máis aínda cando se co-
ñece o programa previsto para a
celebración do Xacobeo 2004,
no que se preferiron as forma-
cións de fora. “Cantos grupos
de rock galego teñen sitio nos
espectáculos deste Xacobeo?
Cero, nin un can”, comenta Bo-
cixa. É precisamente neste te-
rreo onde lle están a xurdir as
principais críticas á Xunta, xa
que para os músicos, este tipo
de acontecementos non debería
pasar como unha feira, senón
ser aproveitados para mostrar a
música que se fai no país e para
crear estruturas que perduren”.

Os cachéstamén semellan
discriminatorios. Como apuntan
dende Ruxe-Ruxe“grupos de
rock con oito anos de traxectoria
e varios discos ás costas están a
cobrar moito menos que un gru-
po de folk que comeza. Unha
formación exitosa de folk galega
recibe máis caché que unha de
rock con tirón internacional. E
toda esta situación é consecuen-
cia das elevadísimas contas que
se pagaban por parte das institu-
cións con cartos públicos cando
o folk viviu o seu boom”.

Medidas de salvamento

Ao abeiro desta crise do rock,
xurdiron unha serie de iniciati-
vas co fin de paliar dalgún xeito
a situación. Asociacións pun-
tuais e iniciativas individuais
están a desenvolver concertos e
promocións por salas e a través
da internet. Neste sentido sitúa-
se o colectivo AMELGA, que
dende hai un par de anos ven
apoiando a estes novos grupos,
servindo a súa páxina web co-
mo plataforma para mostrar as
novidades discográficas e para
darlle pulo a cada un deles. Sen
embargo, como indica Bocixa,
para sacar este proxecto adian-
te, “é preciso que os grupos se
impliquen máis”.

Por outra parte, ademais de
Amelga, están a ser destacadas
as iniciativas individuais que
parten das salas e dos bares á
hora de contratar concertos. Pa-
ra Sebas, membro de Ruxe Ru-
xe,este tipo de locais “son o há-
bitat natural dos grupos de rock
e non esas festas da cultura da
fame. Por iso coido que cómpre
volver a todo isto e conducir a
nosa música máis cara Portu-
gal”. “Bares como o Badulake
en Ordes, a Roda en Malpica, O
Aturuxo en Bueu, a Nasa en
Compostela, –comenta Bocixa–
fan que a xente poda tocar de
cando en vez, como ocorre cos
festivais de colectivos culturais,
que tamén dende a Administra-
ción se tentan fundir, porque
son demasiado libres e indepen-
dentes e aquí todo o indepen-
dente e crítico é perigoso”.♦
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O rock galego en crise
Os músicos ven a solución
na internet e na creación dunha asociación forte

Ruxe Ruxe, arriba, e Zënzar, abaixo.

‘Cantos grupos
de rock galego
teñen sitio nos
espectáculos
deste Xacobeo?
Cero, nin un can’
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Debo confesar que sinto un pro-
fundo cansancio á hora de escri-
bir estas liñas. Tal vez por educa-
ción ou tal vez por cumprir con
xustiza coa memoria de Manolo
aceptei o convite de Afonso Eiré
para escribir un artigo sobre o
meu amigo. Aínda que Manuel
Balboa estaba enamorado de Ga-
licia e d’A Coruña, o ambiente
musical de finais dos setenta e de
comezos dos oitenta na cidade
herculina e na nosa comunidade
era asfixiante. Manolo tivo que
emigrar a Madrid para seguir
formándose e para buscar un pú-
blico e unha crítica axeitada á
súa obra. Naqueles anos as ópe-
ras que se podían mirar n’A Co-
ruña eran italianas, case exclusi-
vamente italianas, e un composi-
tor do XIX como Wagner era
considerado un “desharmoniza-
do”. A mente musical coruñesa
era pacata e provinciana, a cria-
ción contemporánea apenas
existía e o meu amigo era un
adiantado ao seu tempo. Madrid
foi o seu inevitábel destino e A
Coruña tardaría aínda vinte anos
en acadar un nivel musical acep-
tábel. Hoxe, coa OSG e coa pre-
senza de intérpretes e de mestres
estranxeiros, a música mudou
moito na nosa cidade. Por riba,
os afeizoados á chamada música
culta multiplicárnse en Galicia e
rexuvenecéronse. A Coruña e a
Galicia do 2004 era a que preci-
saba Manuel Balboa na súa mo-
cidade, sen que a situación actual
sexa para botar foguetes. 

O meu amigo sempre estivo
enamorado da literatura. Amaba
a Hesse, a Mann, a Lorca, a Cun-
queiro, a Novoneyra e a Fernán-
Vello. Polas súas veas corría o
sangue de Pondal e López Aben-
te –pois estaba emparentado con
eles. Taramancos dicía de Bal-
boa que “era un sorprendente
agasallo da estirpe de Pondal”.
Gostaba de “Os vellos non de-
ben namorarse” e, como en

tantas ocasións anteriores, frus-
tramos un traballo xuntos para
musicar e adaptar varias escenas
da obra de Castelao. Lembro as
fotos do seu irmán Fernando
Balboa, maqueado e ataviado de
Oscar Wilde para interpretar o
papel do escritor británico na
ópera “El secreto enamorado”
sobre un texto de Ana Rossetti.
Recordo as nosas conversas so-
bre “Romeo e Xulieta, famosos
namorados” de don Álvaro; con-
versas e paixóns que el reflexaría
maravillosamente na súa ópera
“Romeo o la memoria del vien-
to”. Admirador do lieder alemán
e das poucas al-
faias que o lieder
galego ten criado,
Balboa compuxo
varias pezas dun
profundo lirismo
sobre textos de
“Os eidos” de No-
voneyra, e aínda
permanecen inédi-
tas varias partitu-
ras sobre poemas
de Fernán-Vello e
doutros autores.
Tamén recordo o rosto de Beiras,
iluminado, cando lle dedicou un-
ha das súas sinfonías. Parte da
súa enerxía criativa encamiñou-
na cara a música para teatro, dis-
ciplina artística da que era un
grande coñecedor. Compuxo a
música para catro obras de Lor-
ca: “A casa de Bernarda Alba”,
“Yerma”, “Mariana Pineda” e
“Doña Rosita la Soltera”. Tamén
fixo a música para “A casa dos
afogados” de Fernán-Vello e pa-
ra “Hostia” de Cotarelo Valledor
–na que eu interpretana o papel
de Tórculo, o home que traicio-

naba a Prisciliano, personaxe
que tamén apaixoaba a Balboa–
con dirección, ambas, de Manuel
Lourenzo. Pero sobre todo gardo
un recordo especialmente emo-
cionado das súas notas para o
“Fausto” da Compañía Luís Se-
oane. Aquela música incompará-
bel que acompañaba as palabras
de Luísa Merelas, Miguel Per-
nas, Manuel Areoso e o propio
Manuel Lourenzo, autor do texto
e da  dirección da peza. Aquela
música nunca ouvida antes en
Galicia, os sons dun cerebro xe-
nial que nos oferecía o seu talen-
to sen complexos. Unha música

que logo confor-
maría a súa suite
“Hércules en Bri-
gantia” que tan
xenerosamente
me dedicou. 

Para moitos,
Manuel Balboa
será un composi-
tor de bandas so-
noras para cine, e
iso é certo, pero a
súa gran música
está criada para

ser ouvida sen imaxes, nos con-
certos dos teatros ou na soedade
da nosa casa. A súa música para
“Canción de cuna”, supúxolle a
nominacion aos “Goya” no
1994, “Divertimento” o seu pre-
mio Agapi no 2002 e as súas
partituras para “Martes de Car-
naval”, “La herida luminosa”,
“El abuelo”, “Ilegal”, “El baile
de las ánimas” e “Mares noc-
turnos”, a súa consagración co-
mo compositor para a gran pan-
talla. Un artista moi por riba das
oportunidades que este país po-
día ofrecerlle. Galicia segue a

ser un Saturno devorando os
seus fillos. Estou certo que co
culto á morte que posuímos a
súa memoria será sempre man-
tida acesa para os galegos. Pero
estes bárbaros, cando se decata-
rán de que deben mimar e
apoiar os seus criadores en vi-
da? O artista, se é bó, sempre se
adianta ao seu tempo. E ás ve-
ces, hai que apoialo sen enten-
delo. Isto da arte é como o
amor. Non é preciso compren-
der para querer. 

As últimas notas da súa sin-
fonía vital deunas Manuel Bal-
noa con humildade e silencio-
samente. Levou a súa doenza
sen ruído. Por iso, debemos ser
os que amamos, os que cree-
mos o balbordo necesario para
que a súa arte permaneza nos
nosos corazóns, acariciándo-
nos a alma e situándonos nos
lindes da gloria. O meu amigo
gostaba moito dun  poema de
Miguel Mato que dí: “Amor, a
morte chega sempre quando a
música se esvai”. Parece un
epitafio escrito para el. “Adiós
a la bohemia” que diría Soro-
zábal. Aos Balboa, a Manolo e
a Fernando débolles todo o que
a música representa ou repre-
sentou –pois non podo escoitar
unha nota desde o 98– na miña
vida. Váiseme parte da miña
adolescencia. Os bares máis
queridos, lecturas de poemas,
cancións deliradas, pianos, ale-
gría e descubertas. É este un ar-
tigo máis de relatorio de méri-
tos que de amizade, pero, sin-
ceramente, non era quen de es-
cribir outra cousa. Non podo
aprofundar na evocación do
amigo, do artista e do ser hu-
mano porque a dor me invade,
a boca sécaseme, a gorxa treme
e a impotencia me carcome. Só
sinto unha furia brutal contra o
destino e os designios da exis-
tencia humana. Ata pronto,
Manoliño, ata pronto.♦

Balboa
LINO BRAXE

Pilar García
Negro
MARTA DACOSTA

Olabor político é un tra-
ballo que non goza dun
amplo recoñecemento

social. Hai un desprezo instala-
do na sociedade cara á política
en xeral e cara aos seus
representantes en particular. 

E non só. Parafraseando a
música dos 80 estes son malos
tempos para a política,
especialmente para a política
nacionalista. Malos tempos se
hai que reclamar unha e outra
vez o dereito á liberdade de ex-
presión, especialmente no caso
dos creadores. Malos tempos se
se buscan argumentos de
atenuación ante un delito de
abuso sexual a unha menor.

Como dicía antonte arte e
sociedade van da man, porque a
arte non se pode separar do que
acontece ao seu redor, e porque
non é indiferente a postura da
sociedade ante a arte. Non é in-
diferente que política cultural se
faga e dependendo cal sexa o
punto de vista e as apostas rea-
lizadas, así serán os resultados.
A política seguida determinará
mesmo a supervivencia da
identidade cultural dun pobo,
da súa lingua.

Por iso, tamén desde a cul-
tura, non podemos
permanecer indiferentes ao la-
bor dos nosos representantes
políticos e debemos
manifestar a nosa postura ou
mesmo, como hoxe é o caso,
recoñecerlle a quen o mereza
o labor realizado. 

Esta é a razón de que hoxe
desde esta columna queira
sumarme xa á cea homenaxe a
Pilar García Negro polo labor
desenvolvido no noso Parlamen-
to durante catorce anos, deixan-
do constancia de que este acto é
para min un recoñecemento do
labor que veu facendo, mais en
ningún caso unha despedida,
pois sabemos que continúa a tra-
ballar activamente no ámbito
político, e cultural. 

E esta homenaxe, este
aplauso verbal de recoñecemen-
to, é extensivo a todas as perso-
as que desde o ámbito político
loitan e loitarán pola normaliza-
ción plena da nosa cultura. 

Quero dicir tamén que fe-
licito os seus alumnos e alum-
nas por que van contar cunha
docente ilusionada coa
materia que imparte, desexosa
de lles transmitir a todos o
mesmo amor que ela sente po-
lo país, e esa é a mellor ferra-
menta pedagóxica.

Saúdote Pilar e envíoche
desde aquí unha mostra do meu
repecto e admiración polo teu
labor incansábel no Parlamento,
polo teu exemplo de adicación a
Galiza. Respecto e admiración
por reclamar a atención debida
á nosa cultura, o espazo mereci-
do ao noso idioma, e por manter
a compostura e o ánimo ante
quen non entende que hai que
pór en primeiro lugar a defensa
da nosa lingua e da nosa identi-
dade cultural para que Galiza si-
ga existindo

O noso país ten en ti a un-
ha das súas mulleres boas e
xenerosas.♦

‘Foi un músico
moi por riba

das oportunidades
que este país

podía ofrecerlle”



Título: A esfinxe de amaranto.
Autor: Antón Riveiro Coello.
Edita: Galaxia.

A última entrega de Antón Ri-
veiro Coello é a crónica dunha
descuberta íntima, da descuberta
dos inagardados segredos dunha
familia asentada no Couto Mix-
to (ese territorio raiano polo que
Antón Riveiro Coello sente es-
pecial agarimo) desde que un
misterioso portugués, con tamén
misterioso pasado na colonia ul-
tramarina de Macau, alí asenta-
ra. En realidade ese é o primeiro
misterio a desvelar, a razón pola
que un portugués de fortuna, de-
cide instalarse no Couto Mixto,
fundar unha familia, recluirse
alí, levantar unha casa grande e
ben abastada, lonxe das súas ori-
xes. Mais aquela xa non é a casa
onde reside a familia agora.
Houbo un momento no que al-
guén, Rosa, decide rachar toda
vinculación con ela. O feito é
trascendente xa que a casa ten
grande importancia, toda a no-
vela xira a redor dela. Tamén es-
tá o amaranto, unha planta de es-
trañas calidades, non murcha
nos cemiteiros, que botará raices
na família e permanecerá con
eles por sempre, inclusive fa-
cendo parte da súa alimentación,
sendo o seu símbolo.

A esfinxe de amarantoé no-
vela estruturada arredor de mu-
lleres e de grandes paixóns amo-
rosas. Se ben é un home o que dá
orixe á familia, despois serán as
mulleres (Carlota, Rosa, Veróni-
ca) a columna que vertebre a his-
toria. Agás Verónica, muller
pragmática, tanto Rosa como
Carlota vivirán traxedias amoro-
sas das que deixan marca. No ca-
so de Rosa, o seu amor con Ni-
colás está presente durante toda
a novela, o misterio radica en sa-

ber porque deciden marchar do
Couto e curtar toda relación con
el, inclusive cando retornen á
Galiza, nunha
inútil tentativa
de fuxir do pa-
sado, intento
que tamén
arrastra a Del-
fín, o home de
confianza da
familia. A de
Delfín é a ter-
ceira grande traxedia da obra e
tamén ten que ver coa pulsión
amorosa. Todas teñen como víti-
mas a mulleres. E así a novela
erixese en homenaxe á muller
que sofre en silenzo toda a vida
coa fin de manter acesa a chama

do amor, único asideiro que fai
soportábel a existencia nun mun-
do onde a maldade dorme no
cuarto do lado. Homenaxe á mu-
ller e denuncia da pasividade ou
da culpabilidade de quen non fai
nada para impedir o mal ou mes-
mo o aproba, coa Guerra Civil
no trasfondo.

A historia desta saga fami-
liar cóntannola dúas voces, unha
en terceira persoa e outra en pri-
meira, ambas e dúas centradas
na rememoración do pasado,
unha mediante a investigación e
a outra mediante a confesión.
Todo se desata cando Rosa deci-
de non esconder máis o pasado e
convoca unha reunión familiar,
unha cea que en realidade será

como unha Última Cea, na que
contará segredos, terríbeis se-
gredos, deica entón agachados
nun recuncho da súa memoria e
do seu dolor. Nesa cea, á que
asiste a familia toda, a súa neta
Verónica será a principal herdei-
ra do pasado, é así que esa cea
cataliza o principio da novela
(iníciase precisamente co come-
zo das investigacións de Veróni-
ca) e tamén o remate (é o prato
forte das revelacións), de manei-
ra que toda a novela é un mer-
gullarse nos recovecos que gar-
dan os sucesos máis enigmáti-
cos da familia Amarante.

A esfinxe de amaranto, que a
partir do capítulo X mellora
moito no que ao interese pola
trama se refire, cóntase, como
dixemos antes, desde dúas vo-
ces, con resultados desiguais en
cada unha delas. O contado en
primeira persoa está mellor lo-
grado que o narrado en terceira,
que en determinadas ocasións se
resinte dunha redacción que de-
bera coidarse máis das proximi-
dades da cacofonía e que, ta-
mén, remata por afectar ao rit-
mo, cousa que non sucede cando
se narra desde a primeira persoa,
onde o máis criticábel é o abuso
das coordenadas. Velaquí o as-
pecto que non deixa progresar
como é debido a Riveiro Coello,
un moi hábil armador de histo-
rias que sabe facer interesantes e
para as que adoita crear persona-
xes rexas, ben configuradas, sen
fisuras, cunha língua vizosa e
versátil, como aquí, mais os seus
discursos non contan cunha re-
dacción demasiado esmerada,
esculpe ben e con boas madei-
ras, con todo a obra de arte agra-
dece sempre un escofinado final
realizado con máis atención.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Entre fitas
Emilio Baños Santos. Unha vi-
da entre películasé unha home-
naxe de Miguel Anxo Fernández
a un dos máis importantes distri-
buidores cinematográficos da
historia de Galicia. Duran-
te cinco
décadas, este
vigués nado
no 1924 foi
puntal básico
da industria
do cinema.
Mercé ao seu
constante
traballo de pes-
cuda de novos
mercados e á
súa audacia comercial,
conseguiu facer unha xeitosa
fortuna arrodeado de fitas, bobi-
nas e proxectores, as súas
grandes paixóns. Edita a Xunta
de Galicia.♦

Mala mar,
de Ares a Ribadeo
Lea publica Os naufraxios da
Galicia Norte (Provincia Marí-
tima de Ferrol), de Hixinio
Puentes Novo. O volume
desmiuza a historia dos naufra-
xios entre a ría de Ares e a
punta da
Cruz de Ri-
badeo, o que
se denomina
aínda hoxe
provincia de
Ferrol. Desde
o afundimen-
to do galeón
Ragazzonano
1588, esta fai-
xa do noso
mar recibiu moitos buques
desorientados que acabaron por
naufragar. Inclúe un glosario de
termos mariños.♦

Iguais en todo
A importancia de educar en
valores de igualdade inspira o
volume Xénero e educación so-
cial, que coordinan as profesoras
Elisa Jato e
Lucía Iglesias.
A través de te-
oría antropoló-
xica dos
xéneros,
documentos so-
bre educación e
políticas para a
igualdade, danse
vieiros polos que
encauzar as
iniciativas que reduzan a
desigualdade en Galicia. Edita
Laiovento.♦

Identidade galega
Xerais edita O río do
esquecemento, de Manuel Man-
dianes. Neste traballo, o autor
reconstrúe a
tradición antro-
polóxica e
etnográfica so-
bre Galicia,
desde Estrabón
aos nosos días.
Recolle ademais
os grandes temas
identitarios do
noso país.♦

A novela
eríxese en
homenaxe
á muller
que sofre
en silenzo.

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. DO DESCOÑECIDO
AO DESCOÑECIDO.

Manuel Rivas.
Espiral Maior.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. ESPAÑOIS TODOS.
Suso de Toro.
Xerais.

2. NORMAS ORTOGRÁFICAS E
MORFOLÓXICAS
DO IDIOMA GALEGO .

Varios autores. 
RAG - ILG.

3. AS NORMAS ORTOGRÁFICAS
E MORFOLÓXICA DA LINGUA
GALEGA .

Xosé Feixó (Ed.).
Do Cumio.

4. FAROS DE GALICIA .
Lino Pazos.
Galaxia.

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

Tabela das letras

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

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

Segredos de familia
Riveiro Coello elabora unha trama entre o amor e a traxedia

Antón Riveiro Coello.

Os reis
de

Galicia

Anselmo

López Carreira

A NOSA TERRA

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

Unha obra de gran formato a toda cor,en edición rústica e de luxo.
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Título: Españois todos.
Autor: Suso de Toro.
Edita: Xerais.

O recente Premio Nacional de
Narrativa 2003 pola novela
Trece badaladas, Suso de Toro,
vén de tirar do prelo o seu últi-
mo libro,  Españois todos,obra
combativa que podemos defi-
nir coma “panfletaria”, escrita
desde a subxectividade e a vis-
ceralidade, con vocación de
crear debate, onde o escritor
emprega unha linguaxe directa,
diáfana, destacando a impor-
tancia das ideas, do pensamen-
to que, coma ben dicía Bernard
Shaw, “as ideas son coma as
pulgas saltan duns aos outros
mais non lle pican a todos.”

Españois todosremexe no
interior do pensamento, da
ideoloxía imposta. Tenta mu-
dar os alicerces da nación e
do estado que chantaron fon-
damente persoeiros coma
Marcelino Menéndez Pelayo,
Ramón Menéndez Pidal,...
creando o nacionalismo espa-
ñol e a idea de España que se
vén alimentando desde hai sé-
culos a base de falsificacións
que autores coma Camilo No-
gueira destapan ante a pasivi-

dade dunha certa historiografía.
O autor pretende apuntalar

o espírito crítico dunha nación
sen estado como é Galiza, des-
terrar os temas tabús, afastar o
risco que supón darlle vida á li-
berdade aínda converténdose
nun persoeiro incómodo políti-
ca, social e culturalmente, para

conseguilo, expón as regras co-
as que vai xogar o escritor-ci-
dadán, Suso de Toro, nas vinte
e catro primeiras páxinas que
conforman a primeira parte da
obra que consta de cinco capí-
tulos a modo de proemio. Os
outros trinta e sete restantes,
agrupados baixo o título xené-

rico, Outra España,son o au-
téntico habeasda obra, capítu-
los intencionadamente curtos
para seren directos, foxe de eu-
femismos, reviravoltas e fara-
mallas que non fan máis que le-
var o lector á confusión. Nada
fica alleo ao autor, todo é dia-
logábel, non pretende unha
analise polo miúdo, coido que
máis que afondar o obxectivo e
crear un espazo para o debate,
a reflexión, a meditación con
calma desde a sinceridade mais
isto só é posíbel desde un novo
espazo político e social, unha
idea de nación de identidade,
pluralidade, civismo e demo-
cracia que é a proposición que
fai Suso de Toro desde as páxi-
nas deste libro que non deixa
indiferente e que non esta
exento de polémica. Escribía
Bacon que algúns libros son
probados, outros devorados,
poucos mastigados e dixeridos.
Españois todoscoido que é un
libro de dixestión lenta polo
pouso que debe ficar ao final
da lectura para chegar á “uto-
pía moral” da que escribe o au-
tor no capítulo O combate cívi-
co no papel.♦

XOSÉ FREIRE

El Temps
Nº 1.024. 27 de xaneiro de 2004. 
Dirixe: Eliseu Climent.
Edita: Edicións del Pais Valencià.

O tema de portada é a análise
preelectoral dos EE UU. Oriol
Cortacans analiza as
posibilidades de vitoria para
os

candidatos

demócratas
que se
enfrontarán
a Bush en
novembro.
David
Forniès
repara no conflito entre
Moldavia e as súas autonomí-
as díscolas, o Trandsniéster e
Gaugasia. Miquel Payeras
alerta dos movementos do go-
berno balear cara á
disgregación do catalán falado
nas illas e explica os peores
datos socieconómicos do
arquipélago. Joan Oleaque re-
para na tendencia das grandes
firmas a facer enormes
descontos na roupa que pasa
de tempada.♦

Elkarri
Nº 100. Xaneiro de 2004. Prezo 2,50 euros.
Dirixe: Gorka Espiau.

A publicación desta
asociación que busca a resolu-
ción do conflito vasco
mediante o diálogo chega ao
número
100. Carlos
Roldán pes-
cuda nas pe-
gadas do
conflito vas-
co no cinema
vasco. María
García entre-
vista o
presidente do Tribunal de
Contas vasco, Rafael
Iturriaga, membro de Basta
ya. Daniel Martirena entrevis-
ta o director de cinema Julio
Medem, que explica o acoso
ao que se viu sometido logo
da estrea d’A pelota vasca. In-
clúese unha reportaxe sobre
Sri Lanka.♦

Les Noticies
Nº 375. 1 de febreiro de 2004. Prezo 1 euro.
Dirixe: Inaciu Iglesias.
Edita: Ámbitu.

José Luis Piquero entrevista
o debuxante Pablo Amargo.
Na súa columna habitual,
Berta
Piñán
reflexiona
sobre as
palabras de
Manuel
Fraga sobre
o ‘caso
Toques’.
Ramón Ban-
de entrevista
o cantautor
xixonés Nacho Vegas, que
presenta o seu disco Cancio-
nes desde palacio. Xuan Be-
llo entrevista a Paloma Uría,
deputada autonómica de
Izquierda Xunida-Bloque por
Asturies.♦

Debate sobre o mito de España
Suso de Toro racha tabús en Españois todos

Grupo: Ruper Ordorika.
Lugar: Pazo da Cultura. Pontevedra, sábado 
31 de xaneiro de 2004.

Antes de dar un concerto os
músicos teñen que atender os
xornalistas ou algo así. A Ru-
per Ordorika fanlle unha en-
trevista ou algo semellante pa-
ra as páxinas da edición local
dun diario con vocación cos-
mopolita e sede na Coruña.
Primeira pregunta: ¿Non pen-
sa cantar en castelán?. Con to-
do, Ruper recuperouse coa
axuda inestimábel de Julián
Hernández, un vigués que lle
fai de anfitrión en Pontevedra
e que mesmo lle ofrece unha
resposta-tipo. “Fai –dille– co-
mo Rómulo Sanjurjo de Os
Diplomaticos. Pregúntanlles:
Por que cantades en galego? E
eles contestan: Por estrictas
razóns comerciais!”.

De nada vale que Ruper le-
ve desde os dezasete anos na
música nin que sexa unha re-
ferencia da canción contempo-
ránea en euskera con máis de
quince discos publicados. Sem-
pre ten que selar o seu pasapor-
te nas múltiples alfándegas do
xornalismo de ocupación. As
súas armas xorden todas da
creación. Asentan na tradición
e no coñecemento entusiasta da
historia dos músicos que o an-
tecederon. Os da súa terra e os

dos países e xentes de todo tipo
que puxeron en órbita o plane-
ta pop-rock.

E moito se escoitou e se go-
zou con este Ruper Ordorika no
Pazo da Cultura de Pontevedra
nun concerto case intimista on-
de a sinceridade debullou notas
maiúsculas ante un público que
non esixía explicacións extras
por cantar e euskera. As can-
cións de Kantuok jartzen ditut

soaron con influencia saxona,
vasca ou xamaicana sen distra-
er conciencias. Tres guitarras e
un batería conectando sen fron-
teiras e con moita coherencia
coa música que a Ruper lle gus-
ta escoitar e goza ao escribir.
Ordorika é dos que o pasan ben
oíndo a outros e nos cenarios e
na composición demóstrao so-
brado. De Bernardo Atxaga a
Bob Marley, de Imanol á copla

popular. Música en bruto para
un idioma que falan menos de
un millón de persoas. Verbi gra-
tia, esa que cando vai a Madrid
os medios de comunicación lle
destinan un xornalista de garda.
O especialista en música étnica.
Xornalistas hainos, mesmo pa-
ra a diversidade concedida. Con
todo, agradécese.♦

LEANDRO ABOAL

Ruper Ordorika no Pazo da Cultura de Pontevedra.                                                                                          X. LUÍS ALONSO

Música

Ordorika, o músico que escoita música

Suso de Toro.



Título: Libro das viaxes.
Autor: Manuel Pereira Valcárcel.
Edita: Litoral das Rías.

Ás veces caen libros nas nosas
mans que nos descubren mun-
dos que nin imaxinábamos, por
iso, quen isto asina, por puro
pracer de descubrir, le o que
non debera, porque ao cabo
non descubre nada. Tal pasou
con Libro das viaxes, de Ma-
nuel Pereira Valcárcel, que un-
ha vez lido resultou que fora
publicado no 2002. Se hai xa
máis dun ano que se deu ao

prelo, por que facer unha rese-
ña? Unha reseña das caracterís-
ticas desta sec-
ción pode, e
debe, facerse a
calquera libro,
e máis a un
que pasa sin
que ninguén
lle faga caso:
por non ser
ben distribuí-
do, por non chegar ás seccións
“culturais” dos xornais, por o
autor non ser moi coñecido,
malia ter nas costas cinco li-

bros co presente, por ser publi-
cado por unha editorial que
non soa moito, ou por non estar
presentado por alguén coñeci-
do, aínda que non prólogo só
diga obviedades ou parvadas,
etc. Mais esta sección naceu,
no espírito dos seus escribido-
res, para dar acta de nacemento
–tamén de defunción– de todo
libro de poemas que caese nas
súas mans. Así, aí vai a reseña. 

O volume consta dun poe-
ma introdutorio e de seis libros
(“Partir”, “Retratos”, “Tránsi-
tos”, “Cidades”, “Regresos” e

“Fin de traxecto”) que dan un
total de 43 poemas, ben que al-
gún deles se divida en varias
partes. Poemas, polo xeral, cur-
tos. Poemas nos que a falta de
ritmo, de metaforización (e
cando a intenta é peor: Doce
coma un prognóstico favora-
ble./ Nostálxica como obrigan
os recordos), de creación van
de man dada cunha composi-
ción entre pobre (raquíticos oc-
tosílabos. Vencido o temible
animal/ dos recordos/ xermina-
ron/ palabras inéditas na/ túa
voz sen pesadume) e telegráfi-

ca (Círculo que se agranda./
Entre o ceo e a terra./ Entre a
mar e o ceo./ Voz. Luz. Enga-
no./ Esperanza. Fatiga. voo./
Fin do que remata./ Inmediata
orixe) en que o autor confunde
o chamado inventario caótico
co caótico amoreamento das
palabras,  amosan un poeta
que, en verdade, non ten nada
que dicir, aínda que cómpre
darlle a benvida, pois o que se
trata é de encher números no
ISBN, ¿ou non?♦

X.G.G.
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Título: Bolanda. Cadernos de história fozega.
Edita: Asociación Sócio-Cultural A Pomba 
do Arco. 1º número, 2003.

Saiu á luz recentemente Bo-
landa. Cadernos de história
focega. Este é o primeiro nú-
mero dunha série de cadernos
que pretenden contribuír a un
maior coñecemento e difusión
da nosa historia. O título da
revista, débeselle ao país ima-
xinario que Álvaro Cunqueiro
recrea no vello Simbad. O
presente número está adicado
ás xentes do mar e ás vilas
mariñeiras e recolle algunhas
das charlas e conferencias que
nas diferentes xornadas de
historia e actos organizados
nos últimos anos pola Aso-
ciación Sócio-cultural A Pom-
ba do Arcode Foz.

Na portada hai un gravado
orixinal de Pepe Blanco, unha
recriazón de Bolanda. Como
preámbulo aparece unha cola-
boración da escritora Luísa
Castro sobre O mar de Foz, on-
de expresa a súa relación con
ese mar a través de vivencias
persoais: “O meu mar é o mar
dous meus amigos. É o mar
que disfrutei con eles, o mar
dunha noite de San Lourenzo,
coas augas pragadas de estre-
las, ese mar negro de Llas…”

O primeiro traballo é de
Luís Cordeiro Rodríguez. Nel
afonda na figura de Ramón
Salgado Toimil, un mestre con
fonda formación humanística
que impartiu docencia en Foz
nos anos 20 e 30 do século pa-
sado. A súa capacidade de tra-
ballo permitialle, ademáis de
atender a escola, investigar,
escreber libros, colaborar en
xornais e participar en congre-
sos pedagóxicos, así como ser
o impulsor de numerosas ini-
ciativas culturais na vila.
Aquela mesma paixón pola
pedagoxia levouno a publicar
en 1925, Concepción Arenal
no aspecto pedagóxico. Ao fa-
lar do seu posicionamento po-

lítico estamos diante dun per-
sonaxe contraditorio: foi cola-
borador do semanario republi-
cano Despertar e incluso in-
terviu nun mitin en Nois recén
proclamada a República, pero
tras a guerra civil, Salgado
xúnguese, con entusiasmo, á
Falanxe. 

Salgado foi o descobridor e
quen sacou á luz as importantí-
simas pinturas murais que de-
coran os muros da antiga cate-
dral de San Martiño de Mondo-
ñedo, asi como o autor dun es-
tudo do famoso retábulo pé-
treo. O seu interese pola histo-
ria maniféstase en obras como
Odoario, o Lugo no século
VIII .  Gardou
amizade con
persoeiros co-
mo Noriega
Varela, Ma-
nuel Castro
Gil e Manuel
de Castro e
López, entre
outros. Fale-
ceu o 1 de xu-
llo de 1942 na
súa casa de Fondós onde está
hoxe a gardaría infantil.

O segundo artigo é de José
Alonso Sánchez, xefe de arqui-
vos do diário El Progresode
Lugo, Foz na primeira metade
do século XX,onde, a través de
crónicas xornalísticas, vai des-
granando diferentes aspectos
da sociedade fozega da época.
A primeira cita que se atopa no
xornal sobre Foz é do ano 1908
e fai referencia a unha obra de
acceso á Ría de Foz.

Outro traballo interesante
é o de Martin Fernández Vizo-
so sobre Francisco Lourido,
poeta mariñao, unha das pou-
cas voces do Rexurdimento
galego da Mariña Luguesa.
Nado en Cangas de Foz en
1847, Francisco Lourido Sán-
chez estivo a maior parte da
súa vida emigrado en Arecibo
(Porto Rico). Aló escrebe nu-
merosos poemas que saen pu-

blicados nas principais revis-
tas da emigración galega co-
mo O Eco de Galicia ou Novo
Galiciano, e chega a publicar
un libro de poemas titulado
Genialidades. Coetáneo e
amigo de Lamas Carvajal, Lu-
grís Freire ou Curros Enrí-
quez, Lourido escribiu nume-
rosos poemas e recreou diver-
sas lendas populares como A
tola das ondas, publicada na
revista cubana A Gaita Galle-
ga en 1885. Como poeta do
Rexurdimento identifícase
coa sensibilidade popular,
mantén un profundo lirismo
persoal, busca criar unha mi-
toloxía que xustifique o espi-
ritu galeguista e tamén é un
poeta comprometido coa sua
terra e o seu tempo.

A asociaciónA Pomba do
Arco e máis a asociación de-
portivo-culturalOs castrosho-
menaxearon a este poeta can-
gués coa colocación dun mo-
nolito o pasado mes de abril e a
Coral de Cangasinterpreta ho-
xe algúns dos seus máis fermo-
sos poemas.

O Hospital de peregrinos
de San Sebastián é obra de
Xoán Ramón Fernández Pa-
cios. Neste traballo quérese
demostrar que existía unha ro-
ta que dende Ribadeo, como
primeiro punto da rota de Ga-
liza, chega até Santiago, pa-
sando por poboacións como
San Martiño de Mondoñedo,
Viveiro, Ortigueira, Cedeira,
Neda, Betanzos e A Coruña.
Preténdese, pois, unir a rota
norte coa rota inglesa. Baséase
esta afirmación no cumpri-
mento das tres máximas nece-
sarias para existencia dunha
rota de peregrinación: 1. Exis-
tencia documental de referen-
cias ao camiño francés con an-
terioridade ao século XVI; 2.
A beneficencia hospitalaria; e
3. As referencias a peregrinos
mortos ou vivos que usaron os
beneficios destes hospitais.
Según isto, San Martiño de

Mondoñedo debería formar
parte dalgunha das rotas de
peregrinaxe. Pero isto é unha
cuestión de vontade política,
segundo o autor.

O cronista oficial do Con-
cello de Foz, Xesús Fernández
López escrebe sobre a socieda-
de, a cultura e a comunicación
no ano 1962, parándose parti-
cularmente na Sociedade turís-
tica e cultural Pena da Rapa-
doira. Daquela Foz contaba
con 8.500 habitantes, catro
médicos e un practicante, un
avogado e dous procuradores,
oficina de correos, centraliña
telefónica e emisora de radio.
É neste ano cando ascende o
C.D. Foz a Terceira División
e cando se realiza a I Trave-

sía de Piraguas á Ría de Foz.
O naufraxio do Folkvangé

un traballo de Ramón Eiras
Fernández, documentado con
fontes orais e escritas. O Folk-
vang era un veleiro de carga
noruegués que embarrancou
na Ronqueira o 17 de Decem-
bro de 1899, desarborado e
sen ninguén a bordo. Facía ro-
tas transoceánicas e transpor-
taba pezas de seda, manteña,
gaiolas con coellos, un loro,
cobre e un precioso mascarón
de proa. As circunstancias e a
picaresca nos labores de resca-
te dos restos do naufraxio de-
ron orixe a numerosas histo-
rias, algunha con sangue e tra-
xedia, alimentadas pola fanta-
sía popular.

O último traballo é a pri-
meira parte dun estudo máis
amplo sobre a Vida e Obra de
Manuel Lugilde Penelas, de
Ramón Ermida Meilán e Móni-
ca Pazos Martínez. 

Manuel Lugilde chegou a
Foz en 1921 como mestre des-
pois de impartir aulas en Cari-
ño e Espasante, de onde saiu
desprazado por tentar dignifi-
car o ensino, achegar a escola
á sociedade e participar nos
movimentos reivindicativos
obreiros. Lugilde participou
en cantas iniciativas sociais e
culturais se montaron en Foz:
batallón infantil, festas popu-
lares, criación de comparsas,
actos culturais, sociedade de
socorros mútuos… e sobre to-
do cunha grande actividade te-
atral (o grupo de teatro da
Pombarepresentou a súa obra
De vello, gaiteiro).De ideolo-
xía republicana, participou ac-
tivamente na campaña pro-es-
tatuto de autonomía do 36.
Morreu en 1948, retirado na
súa escola na dignidade do
exilio interior, crendo, como
creu sempre, que a educación
é a mellor ferramenta de futu-
ro dos pobos.♦

XOÁN CARLOS BASANTA

Dos personaxes de Foz ao naufraxio do Folkvang
A historia mariñá no primeiro número de Bolanda

Pereira Valcárcel, viaxe a ningures

Son 43
poemas,
polo xeral
curtos,
non
sobrados
de ritmo.

O número
está
adicado
ás xentes
do mar e
ás vilas
mariñeiras.

Manuel Lugilde caricaturizado por Cas-
telao en Santiago a primeiros do s. XX.



Reunir a obra nun volume sig-
nifica facer balance destes vin-
te e cinco anos como poeta?

En certa medida é, pero non
se trata dun cuarto de século.
No libro hai poemas que van
desde o 1976 ao 1986, despois
vén un tempo no que non escri-
bín poesía e que dura até o
1997 e remata con Teoría do
coñecemento que vai do 1997
até hoxe. Probabelmente sexa o
último libro poético que escri-
ba, aínda que existe a posibili-
dade de que non o remate até
dentro de vinte anos. Dáse ade-
mais un certo distanciamento
coa propia obra porque hoxe
para min a poesía talvez sexa
xa outra cousa. De todos os xei-
tos, tampouco fago análise do
que escribín hai tempo. O que
agora me interesa poeticamente
é Teoría do coñecemento. 

Cunha obra poética sóli-
da, premios como o Esquío e
o da Crítica e varios libros
publicados, vostede decide
abandonar a poesía en 1986.
A que se debe esa singular de-
serción poética?

Deixei de escribir poesía
porque non podía seguir, era
incapaz. Tratábase dunha im-
posibilidade física. Despois de
rematar A cámara de néboa e
levar escrita a terceira parte de
A fenda do horizonte acontece
que me poño diante do folio,
pasa o tempo e non hai nin un-
ha palabra escrita. Non é que
quixera abandonar, é que non
puiden seguir escribindo. Era
unha cuestión persoal, máis na-
da. Sei que costa entendelo pe-
ro o que sentín é impotencia
para seguir escribindo poesía. 

Agora publica por vez
primeira ese A fenda do hori-
zonte que non deu rematado. 

Apetecíame dalo a coñecer.
Coido que, se cadra, ten certo in-
terese mostrar publicamente ese
momento no que se produce o
bloqueo. O libro ía ter tres partes,
cada unha duns 300 versos. A
que agora se publica é a primeira,
xa que cando quixen comezar a
segunda, non puiden facelo. 

En Teoría do coñecemento
afirma que o poeta busca a
esencia da palabra. 

Paréceme que é unha escrita
máis clara na que de xeito máis
transparente digo o que quería
dicir, probabelmente porque
agora desexo, en maior medida,
que se me entenda. Teoría do
coñecemento é unha reflexión
sobre o mundo, o Universo, a
evolución, a ciencia, en resumo,
o intento de comprensión da
contorna. Inclúe un grupo de po-
emas titulado “Poemas da pala-
bra” que tratan sobre o propio
proceso emocional é teórico da
escrita, algo que tamén se inten-
ta na novela Os nomes da morte. 

Ese camiño cara a unha
maior claridade é unha mar-
ca da súa xeración?

Eu penso que, en xeral, sem-
pre se dá. Cando comezamos a
publicar tiñamos vinte e cinco
anos e agora temos cincuenta.
Normalmente a escrita evolúe
cara a unha maior simplificación
e, por poñer un caso, dous pun-
tos de chegada poderían ser Jor-
ge Luis Borges ou Alejo Car-
pentier, por citar dous latinoa-

mericanos que a mi me intere-
san. Borges é transparente, Car-
pentier máis barroco pero de to-
das maneiras percorren ambos
un camiño de simplificación e
clarificación no proceso da sua
escrita. Aquí tamén se produciu
este proceso. Cando publicas o
teu primeiro libro probabelmen-
te o que intentes é atopar as pa-
labras menos usadas, como dicía
un poeta, “epatara parroquia”.
Agora non. Co percurso do tem-
po búscase, eu polo menos, esa
falsa simplicidade borgiana, tan
difícil, que parece, porén, estar
ao alcance de calquera. 

Como lle senta o tempo á
súa obra?

Iso terano que dicir os críti-
cos. Vexo que sobre todo nos pri-
meiros tempos hai poemas que
agora non publicaría pero pare-
ceríame un engano non incluílos. 

Ten sensación de conxun-
to, de obra?

Mesmo nos peores poemas
dos primeiros momentos paréce-
me albiscar a presenza de certos

elementos que van estar presen-
tes despois. Esas marcas quedan
sempre, a nivel biográfico e ta-
mén literario. Existen certas pau-
tas formais e procedentes do co-
ñecemento que perduran, non
tanto no estilo senón en certas re-
ferencias. Por exemplo, a presen-
za da morte aparece nos primei-
ros poemas e vai seguir. Estilisti-
camente, hai certas métricas que
se achan xa nos primeiros libros. 

A crítica privilexiou a re-
creación do mito á hora de
definir a súa obra. 

Considero que é menos do
que se dixo. O que acontece é
que resulta patente en Camiño
de Antioquía e A fraga pratea-
da, dous libros que por gañar o
premio Esquío o primeiro e o
Premio da Crítica o segundo,
foron os que tiveron maior re-
percusión pero tan presente co-
mo o mito está a historia, a
ciencia, a inxustiza, a lembran-
za, o amor, o sufrimento, a me-
moria. Non vexo esa aparición
atafegante do mito en obras co-

mo Lideiras entre a paisaxe,
Informe da gavilla ou A cáma-
ra de néboa. Certa crítica, non
toda obviamente, colleu un par
de fórmulas que son o mito e a
épica e iso abondou para cuali-
ficar a miña poesía, pero eu
non teño, exactamente, esa
mesma percepción. 

No limiar de Informe da ga-
villa Ferrín fala de vostede co-
mo “restaurador do idioma”. 

Sospeito (só é unha sospei-
ta) que un certo sector do mun-
do da literatura galega procura,
non sei se consciente ou incons-
cientemente, empregar un idio-
ma o máis semellante posíbel ao
español para que sexa máis fácil
de ler e, non sei se, vender. Pola
miña parte, intento construír
un idioma que sexa o máis lim-
po, pulcro, auténtico, co portu-
gués sempre presente e dife-
renciado do español, porque
este segue a ser o meu inimigo
“político”. Político, eh?. Non
me interesa a “converxencia”
nin crear lectores a base de que

a escrita se pareza ao español. 
Fálase dos poetas dos oiten-

ta como renovadores, ten idea
desa vontade nos seus inicios?

Estabamos nun tempo políti-
co diferente. Vivimos o proceso
da transición e estabamos nun
tempo de moita poesía social, cos
epígonos de Celso Emilio fun-
cionando. Pasouse ao outro ex-
tremo, dándose un enfrontamen-
to coa poesía socialrealista, como
pasou en todo o Estado Español.
Dalgunha maneira decídese que
os temas políticos son intocábeis
en literatura e tampouco foi esa
unha postura que eu defendera. 

De feito no seu primeiro
libro a presenza de poesía so-
cial é poderosa, aínda que ta-
mén haxa renovación. 

Seguramente. É incorrecto
que faga unha apreciación da
miña propia poesía porque non
son un lector neutral, sei a que
se refire cada poema aínda que
non o diga porque entendo que
o proceso de fabricación só me
pertence a min. De todos os
xeitos, claro que existía en min
a necesidade de ofrecer algo
novo, se non estaría calado. 

Define Teoría do coñece-
mento como unha epistemolo-
xía poética. Por que a súa rea-
parición na poesía despois de
tantos anos é tan filosófica?

Non sei se é filosófica. A li-
teratura estase a entender en gran
medida como evasión, fuxida
dos problemas da realidade. Fá-
lase, por exemplo, de “perder o
tempo”, con menos esforzo e
menos capacidade crítica. Vivi-
mos un tempo de renuncia á crí-
tica e eu creo que a arte, a litera-
tura, deben procurar unha com-
prensión do mundo, da engrana-
xe do seu funcionamento. Iso
implica navegar contra corrente
pero eu levo facendo iso desde o
1977. Lamentabelmente, a figu-
ra do intelectual como elemento
crítico desapareceu. 

Traxectorias inclúe así
dous inéditos moi particula-
res, un libro que non atopou
fin e outro que está sen rema-
tar. Que significado ten isto
no conxunto da súa poesía?

Poeticamente, penso, a  mi-
ña actividade está rematada en
temas como o amor, o mito, a
guerra, a represión ou a cuestión
social, entendidos como moto-
res centrais, como vectores di-
rectores, que diría un matemáti-
co, aínda que, ocasionalmente,
de certo, aparecerán. Queda pa-
ra min un proxecto que, como
sinalaría Borges, é case infinito
que é a comprensión do mundo.
Unha vez tocado este asunto,
penso que rematarei e iso pode
tardar tres anos ou corenta.
Constato a evidencia de que, por
así dicilo, xa non me importa o
soneto á rosa e constato, ou creo
constatar, que, en poesía, xa non
teño máis nada que dicir. 

No prólogo fala dos que xa
intuían na súa poesía que ía
dar ese tránsito á narrativa. 

Se me din hai quince anos
que escribiría unha novela terí-
ao negado. Tamén é certo que
vexo improbábel que deixe al-
gunha vez de escribir e a narra-
tiva nunca me foi allea porque
comecei con quince anos fa-
cendo relatos.♦
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Vítor Vaqueiro
‘En poesía xa só me interesa
a comprensión do mundo’

CARME VIDAL

Coa publicación en 1979 de Lideiras entre a paisaxe comezaba a traxectoria literaria dun dos nomes
máis sólidos da nosa poesía contemporánea e unha das figuras claves da que se coñece como xera-
ción dos oitenta. Virían despois títulos como Informe da gavilla, Camiño de Antioquía, A fraga prate-
ada e A cámara de néboa e premios como o Esquío e o da Crítica até que, se súpeto, a voz poética de
Vítor Vaqueiro (Vigo, 1948) cala en 1986. Reúne agora en Traxectorias (Espiral Maior) o conxunto
da súa obra e sorpréndenos coa publicación de dous libros inéditos, A fenda no horizonte que deixou
inconcluso naquel 1986 e Teoría do coñecemento, o seu particular regreso á poesía. Entre tanto, o es-
critor publicou en narrativa O soño dirixido, Os xenerais de África e Os nomes da morte, ademais de
distintos ensaios, libros e investigacións no ámbito da fotografía, á que se dedica profesionalmente.

PACO VILABARROS



A súa primeira novela, A chaz-
ca (Ediciós do Castro, 1982),
publicada cando apenas tiña
26 anos –hoxe imposíbel de
atopar–, supuxo unha postura
ideolóxica e estética moi com-
prometida para un escritor
novo e chegado recentemente.

A chazcaé unha novela no-
vata pero experimental, cunha
estrutura que non é liñal e onde
os episodios están narrados cun-
ha certa ruptura cronolóxica. De
aí o título, que fai referencia aos
anacos que saltan cando cortas
unha árbore cun machado É un
relato testemuñal e unha home-
naxe ás xentes que padeceron a
guerra “incivil” do 36. Os prota-
gonistas son dous homes en-
frontados: Salvador, republica-
no e socialista, e Darío, o falan-
xista. Fala da condición humana
que posúen as persoas e que se
sitúa por riba da ideoloxía e da
cultura. Esa pode ser a tese da
novela. A condición humana é o
que nos salva... e nos mantén a
flote. Daquela principiaban a
aparecer algunhas novelas de re-
cuperación do noso pasado máis
dolorosamente silenciado.

Esta postura vital atópase
tamén en Crónica de Ofiusa.
Nese libro priman a emoción
e os sentimentos. Até semella
que Ofiusa non só é un terri-
torio xeográfico.

Efectivamente, Ofiusa non
só é un anaco de terra, neste ca-
so unha recreación de Galiza,
senón que tamén é un lugar sen-
timental. A novela é unha cróni-
ca de Galiza en forma de viaxe
iniciática. O protagonista debe
percorrer o camiño que o levará
a liberar a súa terra sometida por
un imperio que impuxo unha
cultura e unha lingua distintas.

O libro é unha recreación
da situación do noso país, que
se desenvolve nunha época
mítica e podería lembrar a
saga d’O Señor dos Aneis, de
J. R. R. Tolkien, tan de moda
nestes intres. 

Como n’O Señor dos Aneis,
plasmo ese enfrontamento entre
o ben e o mal, pero pouco máis;
a novela foi escrita lentamente
durante seis anos e rematada
moito antes destas versións ci-
nematográficas da obra de Tol-
kien, longametraxes que me pa-
rece que van gañando co paso
do tempo... aínda que non gostei
d’O regreso do rei. Cando man-
dei Crónica de Ofiusa, algunha
editorial alegaba que era unha
temática que non lles interesaba
aos lectores, xa superada... e mi-
ra agora. A vida está chea de
coincidencias. Ao mesmo tempo
saen a novela de Suso de Toro e
a miña, coa mesma temática. A
min custoume anos que saíse á
luz. As editoriais din que publi-
can un de cada cen orixinais que
reciben... Semella moito, non?

Pero, pola contra, ofrece
un universo máis vizoso ao
incorporar toda unha serie
de referencias que van dende
os contos infantís, Alicia no
país das marabillasou Alí Ba-
ba, até Borges, Ana María
Matute, ou Cunqueiro.

No libro hai moitos elemen-
tos pertencentes á tradición ga-
lega, pero tamén mitos clásicos
ou doutras culturas. Na pasaxe

das pedras abrideiras moita xen-
te pensou na cova de Alí Baba,
mais que non esquenzan os pe-
troglifos que gardan os nosos
montes, outros, o enlouquecido
e matemático universo de Ali-
cia, onde eu quero ver o realis-
mo máxico cunqueirán. Hai re-
ferentes que os lectores desco-
bren e nos que eu non pensaba
mentres escribía, polo menos
dun xeito consciente. As conti-
nuas eleccións, os labirintos e
os camiños que se bifurcan po-
den lembrar a Borges, pero son
elementos sempre presentes
nunha viaxe de iniciación como
a que fai o protagonista.

Até os mesmos nomes dei-
xan de ser meros signos arbi-
trarios para converterse en
símbolos dentro do relato.

Practicamente todos os no-
mes teñen unha forte carga sim-
bólica. O protagonista chámase
Ando porque é o que vai ter que
facer, andar polo camiños na
procura dunha Galiza libre e con
identidade propia. A mesma via-
xe é un símbolo ou unha metáfo-
ra da adolescencia, a novela con-

ta como Ando vai deixando de
ser un neno para converterse nun
adulto. Comeza a viaxe sendo un
neno, deixando atrás a súa aldea,
Sonán, que fai referencia a ese
lugar dos soños, da inocencia e
da infancia. Hai tamén moitos
nomes, por exemplo os das bata-
llas, que son topónimos exis-
tentes na xeografía galega máis
próxima como A Elfe, A Cova
ou outros sorprendentemente re-
ais, sen eu sabelo. O outro día,
un home da radio dicíame que
Dragonte estaba no concello de
Paderne, e eu pasmado... 

Unha adolescencia que re-
trata en toda a súa crueza
coa soidade como única com-
pañeira. 

E, se cadra, a felicidade vén
ser un estado demasiado eféme-
ro... Lembras? Como na canción
Ponte sobre augas turbulentas,
non?... Quizais a miña experien-
cia como pai e mestre provocou
que integrase na novela tantos
elementos propios da crise ado-
lescente e as relacións entre as
distintas xeracións. Entre o neto
e o avó téndese unha ponte e o

pai convértese nun río que pasa
por debaixo.

E precisamente Crónica
de Ofiusa chama a atención
pola valentía que amosa nese
terreo. Ao contrario que a
meirande parte das novelas
da mesma temática, atrévese
a falar do sexo e da morte.

Sexo e morte son quizais os
elementos máis importantes da
crise adolescente e evitados en
case todas as novelas de corte
épico onde podemos dicir que
os mortos son “mortos vir-
tuais”. Ao abandonar a infancia,
unha persoa terá que asumir a
súa identidade sexual, asumir os
seus desexos e, de súpeto, en-
frontarse á idea da mortaldade.
O protagonista non só experi-
menta a morte dun amigo, se-
nón que asume a propia e a dos
seus seres queridos e mesmo fai
unha reflexión sobre a relixión.
Así, sufrindo e amando, esco-
llendo e renunciando é como
Ando vai converténdose en
adulto. Todos temos que elixir,
no fondo somos “sufridores”,
heroes do cotián.♦
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Revolución
sexual
DAMIÁN VILLALAÍN

Andan os curas medio
rebotados co que eles
chaman “revolución

sexual”. Apóñenlle á tal revolta
moitos males, desde a
destrucción das familias aos ma-
los tratos ás mulleres, pasando
pola proliferación gayda que tan
contentos estamos os
heterosexuais, por propia conve-
niencia e sempre que o número
de homosexuais masculinos
supere amplamente, como así vai
sucedendo, ao das féminas incli-
nadas ao lésbico. Din as feminis-
tas e os partidos de esquerdas
que os bispos están fóra da reali-
dade social. Como quen di, que
viven nun mundo de fantasía.
Calquera, cun pequeno exercicio
de empatía, pode imaxinar sen
moito esforzo as fantasías dos
bispos cando se poñen a matinar
sobre a revolución sexual. A min
acórdaseme unha conversa que
escoitei, sendo estudante, na
estación do tren de Santiago: un
túzaro fantasioso explicáballe a
outro túzaro ávido de fantasía
cómo era a vida cotiá dos univer-
sitarios en Compostela. ¡Quen
ma dera!, pensaba eu mentres es-
piaba coa orella aquel relato no
que só había orxías propiciadas
de seguido por salaces hordas de
ninfas falólatras e multiorgásmi-
cas, furiosamente cobizosas de
sexos volcánicos e océanos de
lava. Aquel par de inxenuos bru-
tamontes tamén estaban, desgra-
ciadamente, fóra da realidade so-
cial e, como os bispos, substituí-
an a falta de coñecemento empí-
rico por doadas fantasías de
aspecto dionisíaco.

Pero Dionisos é un deus au-
sente desta revolución sexual
que tanto asusta aos nosos curas.
O sexo moderno ten xa menos
que ver co sagrado erotismo bá-
quico e pagano que coas prescri-
cións médicas para perder calorí-
as e baixar o colesterol. O sexo é
saúde, repiten machaconamente
as páxinas para amas de casa de
“Mía”, e “Mujer de hoy” e as re-
vistas para funcionarios de
chaquetiña de punto, tipo “Muy
interesante”. E o sexo san e sau-
dábel é exactamente o contrario
do morbo, do engaiolante e inex-
plicábel abismo da posesión eró-
tica. O desexo segue sendo,
como dicía Cernuda, “unha pre-
gunta cuxa resposta ninguén sa-
be”, pero o coito moderno é un-
ha obediente e ximnástica réplica
aos consellos dos psicólogos e
doutros gobernantes das almas
mesocráticas. Hoxe a cópula xa
non nos pon en contacto
misterioso con Tánatos nin coa
risa secreta do mundo, pois non
equivale a algo moi distinto que
comerse unha ensalada de
acelgas ou facer uns largos na
piscina municipal. Nesa desacra-
lización do erotismo consiste a
tremenda revolución que provo-
ca a alarma episcopal. Unha alar-
ma lóxica que non teme a Dioni-
sos, ese moi presentábel pero es-
quecido Anticristo, senón a Ber-
nabé Tierno, Sánchez Ocaña e a
doutora Ochoa, rivais moito
máis difíciles de batir no disputa-
do mercado do control das
conciencias.♦

Francisco
Vázquez Chantada

‘Na nosa historia hai moita materia
para novelas épicas’

ÁLEX MENE

Francisco Vázquez Chantada(Chantada, 1956) vén de publicar
a súa segunda novela, Crónica de Ofiusa, un relato épico nunha
época mítica que narra as aventuras dun mozo, Ando, que debe-
rá liberar a Ofiusa do imperio de Non Fal. O libro, publicado por
Sotelo Blanco, é unha alegoría de Galiza e unha viaxe iniciática. 



Poucos ignoran quen é Tintín,
ese mozo de irreverente tupé que
levado pola curiosidade pisou por
primeira vez chan soviético co
seu inseparábel compañeiro Milú
en 1929, para logo percorrer os
lugares máis insólitos a través
das páxinas do suplemento infan-
til do diario católico e de dereitas
Le Sicle XX. As aventuras deste
intrépido cronista belga foron tra-
ducidas a máis de cincuenta idio-
mas, entre eles o galego. Sen
embargo, tras 75 anos de viñetas
e misterios que non foi capaz de
interromper nin o ascenso nazi,
agáchanse unha cara científica
que vai máis alá dos atolados in-
ventos do profesor Tornasol, de-
sexados polos rusos. Unha com-
poñente máis técnica que vén de

ser analizada na exposición Ler
cómic ten a súa ciencia, no Mu-
seo do Humor de Fene.

A cabeza de George Remí,
que dende novo asinaba os seus
debuxos co son das súas iniciais
cambiadas, Hergé, era un arqui-
vo no que se amoreaban trebe-
llos, fórmulas e procesos físicos.
Nel atopou foguetes para que
Tintín fose á lúa, antes de que
Neil Amstrong dera aquel “gran
paso para a humanidade” en
1969, ou o xeito enxeñoso para
que o personaxe se puidese co-
municar no espacio, máquinas e
sistemas que logo se traducían
ao papel en títulos como “Obxec-
tivo: a lúa” e “Aterraxe na lúa”,
para o abraio de moitos lectores.
O proceso de transformación do
caucho en goma, os problemas
de gravidade ao saír da estratos-
fera ou os cobizados inventos do
profesor Tornasol convertéronse,
moitas veces sen Hergé buscalo,
nunha das partes máis atractivas
do seu cómic. Así ao tempo que
resolvía a trama da historieta e
Tintín e o seu fox terrier daban
coa clave do enigma en lugares
afastados, o debuxante explica-
ba ferranchos e reaccións quími-
cas. Por iso, para moitos cativos
e case sen se decatar, Tintín,
ademais de ser protagonista de
aventuras sorprendentes no
Congo, nos pasadizos das pirá-
mides de Exipto, nas frondosas
selvas de Sudamérica e nos fu-
madeiros de opio de China, sal-
tou con Milú da viñeta en liana
para dar unha sorte de clase de
ciencias nas que non había que
estudar.

Éxito inesperado

Nunca o debuxante belga puido
imaxinar ao concibir a Tintín que
o seu personaxe fora a cobrar vi-
da máis alá do papel, até con-
verterse nun dos cómics europe-
os máis lidos de todos os tem-
pos. Tachado de anticomunista,
especialmente despois da pri-
meira obra na que envía a Tintín
a Unión Soviética para desen-
volver a súa profesión de xorna-

listas, que moitos consideraron
de libelista, xa que nela traza a
súa visión persoal da URSS,
Hergé conseguiu cativar ao seus
lectores. 

Setenta e cinco anos despois
do seu primeiro debuxo, Hergé fi-
xo de Tintín unha figura nacional,
algo que se lle recorda a quen
chega a Bruxelas en avión, xa
que tan pronto se poñen os pés
na terra contemplase unha gran
reprodución do foguete branco e
vermello no que o debuxante
mandou o seu reporteiro á lúa.♦
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TINTÍN CIENTÍFICOTINTÍN CIENTÍFICO

MAR BARROS

Tintín cumpre
setenta e cinco
anos. Figura
nacional belga,
este mozo louro
percorreu os
lugares máis
fascinantes do
planeta para
resolver
misterios en
máis de vinte
álbums. Pero
ademais dun
debuxante,
detrás do seu
creador
agáchase un
científico, como
se pode ver no
Museo do
Humor de Fene.

O xornalista
mellor pago
Cada dous segundos e medio
mércase nalgunha parte do
mundo un álbum de Tintín, un
dos vinte e tres que engan-
charon a varias xeración de
lectores e que foron traduci-
dos a máis de cincuenta idio-
mas, entre eles o galego, o
catalán e o euskera. Polas sú-
as páxinas orixinais enteiras
chegáronse a desembolsar
até 42.070 euros en poxa e as
ventas das copias en serie
andan ao redor dos douscen-
tos millóns de exemplares.

O certo é que Tintín segue
a ser un negocio moi lucrativo
en todo o mundo, tanto pola
venda dos seus álbums como
pola comercialización de to-
dos os seus obxectos de mer-
cadotecnia. Con sede en Bru-
xelas, Moulinsart S.A., creada
polos herdeiros de Hergé para
protexer, promocionar e co-
mercializar a obra do debu-
xante belga, conta cunha cifra
de facturación de uns 15 ou 16
millóns de euros anuais.

Semella que Tintín está
máis vivo que nunca, por iso
non se pode esquecer que es-
tá de aniversario. Setenta e
cinco anos que Bélxica está a
celebrar por todo o alto, acu-
ñando para a ocasión unha
moeda de prata de dez euros
coa efixie do personaxe e do
seu can e celebrando exposi-
cións por todos os seus recun-
chos. Pero non é a única. A
fundación Hergé ten prevista a
construción dun museo en ho-
nor do debuxante en Lovaina
a Nova, a trinta quilómetros de
Bruxelas, en 2007, con oca-
sión do centenario do seu na-
cemento. Ademais Stiven
Spilberg e o administrador da
Fundación Hergé acadaron un
principio de acordo para levar
ao cine as aventuras dun Tin-
tín que está a recibir neste
mes máis gabanzas que o
mesmo Superman.♦



Carlos Rodríguez é un músico gale-
go de Massachussets, pois foi alí on-
de naceu hai 87 anos. Seu pai emi-
grara para o Norte, onde fora  músi-
co, e cando o neno tiña oito anos, aló
polo 1924, decidiu voltar de novo
para a terra, para Paradaseca, no
concello de Quiroga, unha humilde
e montañosa aldea das serras orien-
tais regadas polo río Soldón.

Nese paraíso foi onde Carlos, o
neno norteamericano, comezou a
amar a música e cultivou a sensibi-
lidade para a xustiza. O apego á mú-
sica parecía algo conxénito: o seu
avó paterno fora un gaiteiro de moi-
ta sona nas comarcas, e até se di que
actuou perante o rei Afonso XIII. O
entusiasmo por aprender música
xurdiu o día en que escoitou Os
Trintasde Trives tocando nas festas
de Quiroga no 1926. Foi daquela
que o neno, abraiado polo son do re-
quinto, gaitas e caixa, lle pediu ao
pai que o deixase aprender a tocar o
clarinete. O pai ensinoulle os ele-
mentos básicos do instrumento, o
nome das notas e varias escalas mu-
sicais. Foi aí que comezou a aventu-
ra musical... e até hoxe. En poucos
anos chegaría a ser un dos músicos
máis admirados por aquelas contor-
nas e, aínda hoxe, as xentes gardan
da súa figura unha doce memoria.
Con outros compañeiros do lugar e
co seu propio pai formou un quinte-
to que logo se transformaría defini-
tivamente en cuarteto, célebre en
gran parte do país. O seu éxito debí-
ase ao variado repertorio bailábel e
de concerto, repertorio que Carlos
tiña sempre actualizado pois os seus
contactos en diversos puntos do pa-
ís eran moi fiábeis. Eran Os Celtas
de Paradaseca, famosos nas terras
de Quiroga, Lemos, Brollón, Tri-
ves, Caldelas e Valdeorras. Pódese
dicir que eran case tan reclamados
como o foran Os Trintasde Trives
ou Os Trabazosde Caldelas, para
quen o propio Carlos acabaría fa-
cendo arranxos musicais.

Etnógrafo musical

O neno clarinetista era xa un mozo
gaiteiro feito e dereito. El fora com-

pletando a súa formación musical,
tomando leccións de interpretación
con mestres como Heladio Gómez,
na Rúa, e con Camilo Pérez e Hixi-
nio Cambeses en Monforte, ou ben
desprazándose ao Barco de Valdeo-
rras e a Lugo e Ourense. O ambien-
te musical na posguerra na zona qui-
roguesa era moi confuso e desorga-
nizado debido á falta de talentos e de
centros de formación e de educación
musical. Durante estes anos el ía de-
senvolvendo, a un tempo, un gran
labor de investigación e recolleita da
nosa música e das nosas danzas tra-
dicionais: cantigas de seitura, de
vendima, marchas procesionais... un
tesouro cultural que Carlos Rodrí-
guez ten perfectamente sistematiza-
do en dous valiosos volumes inédi-
tos que están agardando seren des-
cubertos. Dalgún destes traballos ten
dado noticias Ramón Piñeiro, co
que o noso músico tivo unha estrei-
ta relación cando aquel estivo de
profesor convidado na Universidade
de Middlebury, no estado norteame-
ricano de Vermont. Este traballo de
investigación sobre o noso patrimo-
nio músical continuaríao unha vez
de volta a Ámerica, regreso definiti-
vo que se produciu no ano 1951. Alí,
entre outras múltiplas actividades
musicais, dirixiu durante máis de
vinte anos o grupo de danza e gaitas
Terra a Nosada Casa de Galicia de
New York, co que tantas veces des-
filou, erguendo a bandeira azul e
branca, pola medio e medio da súa
Quinta Avenida.

Mais, fagamos un alto na to-
cata, vaiamos pianiño. Carlos non
só ía perfeccionando a súa educa-
ción musical, tamén ía educando
a súa sensibilidade social e políti-
ca, comprometéndose coa sorte
dos seus veciños e compañeiros
durante aqueles anos de entusias-
mo nos que todos abrazaron a es-
peranza republicana. Rodríguez
entregou o seu corazón rebelde á
resistencia democrática, vivindo
durante moito tempo agochado
nunha cova, desde onde el seguía
estudando as linguaxes musicais.
Os vellos compañeiros d’Os Cel-
tase os seus veciños da comarca
lembran hoxe con emoción a súa
entrega xenerosa. Aínda nesas di-
fíciles condicións da loita e da re-
sistencia, os clarinetes nunca dei-
xaron de fender a noite, as longas
noites de silencio e soidade. 

Carlos foilles ensinando aos
seus compañeiros aquelas can-
cións que fora practicando no si-
lencio do seu acubillo e recibin-
do en liberdade dos seus mestres.
Eran os anos da posguerra e a
música d’Os Celtasera o mellor
bálsamo para os soños rotos. 

En América seguiu investi-
gando sobre a música popular e
creou unha nova orquestina con
músicos galegos e españois á que
bautizou co nome de Trovadores
de España, composta de piano,
acordeón, dous saxofóns, unha
trompeta e unha batería, que toca-
ba un seu fillo, continuador da es-

tirpe. Tocaban música de xénero
español e latinoamericano e agora
vemos a Charles Rodriguez –por
ese nome se coñece a Carlos en
Ámerica– facendo falar o saxofón
alto. Con esta orquestra estivo
percorrendo o país entre os anos
1958 e 1963, ano en que se disol-
veu para volver reorganizarse co
nome de Ecos de España, com-
posta desta volta por un piano, dú-
as trompetas, tres saxofóns, baixo,
batería e cantante. O grupo foi
moi aplaudido nos salóns de baile
da cidade de New York e en toda
a zona metropolitana. Unha vez
máis Charles no centro do escena-
rio co seu saxofón alto.

No ano 1977, con motivo da súa
xubilación, marchou vivir para a
súa cidade natal de Peabody (Mas-
sachusetts), pero corazón e cabeza
tan inquedos non podían permane-
cer de brazos quedos. Alí vai dirixir
varias bandas musicais portuguesas
–súa nai era de orixe lusa– sempre
con grande éxito e, por fin, en 1992
vai emprender un novo proxecto
musical que o faría moi feliz: orga-
nizará unha orquesta de jazz, The
Golden Echoes, unha veterana e po-
derosa big band, composta por vin-
te músicos profesionais xa retira-
dos, que tivo grande éxito entre as
organizacións de xubilados de todo
o país. Foi por motivos familiares
que no ano 1996 deixa a orquestra e
múdase para New Jersey para estar
xunto á súa familia. Atrás ficaban o
requinto e o clarinete, a gaita e o sa-
xofón alto, e tantos ritmos fusiona-
dos nunha única e fondísima pai-
xón: melodías galegas, españolas e
portuguesas, o swing envolvente
dos grandes jazzistas.

O noso gaiteiro ten hoxe 87
anos cheos de vida. Segue a recor-
dar os nobres carreiros de antano, a
preguntar polos vellos veciños, po-
los amados ríos do paraíso da in-
fancia. Recórdanos, coa súa voz
serena e o seu dicir culto, que el
sempre foi un gran galeguista. Car-
los Rodríguez Martines é da estir-
pe pondaliana dos bos e xenerosos,
unha alma celta en New York co
corazón conectado a Galiza.♦
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Toques
de Sandra
MARGA ROMERO

Oda insubmisión. Lem-
bra a Nevenka Fernán-
dez e actualmente a

M.C.M., traballadora eventual
do Concello de Orihuela, aco-
sada polo tenente alcalde do
PP Ginés Sánchez. Sandra era
menor e loitou coma elas con-
tra o dereito de pernada. Ir
contra o débito conxugal, con-
tra a obediencia da muller ao
marido, negarse á escravitude,
defendida pola Conferencia
Episcopal, ponse máis difícil.
En quince días: (Alxeciras) un
policía nacional  mata a tiros á
súa muller na rúa, logo
suicídase. Nunha romaría J.
Albino B.C. de Verín viola un-
ha nena de 14 anos. Daniel F.
D. dálle unha malleira a unha
moza en Ourense que pode
perder a visión dun ollo e des-
gárralle a vaxina coa
violación. (Gran Canaria) nun
descampado Manuel Betancur
queima viva a súa muller. (Al-
mería) atopan o cadáver dunha
muller no mesmo lugar onde
foi violada, por segunda vez, a
súa filla con síndrome de
Down. (Bilbo) Endurance, pre-
ñada, caeu por unha fiestra
despois de que a veciñanza oí-
se berros, golpes e a discusión
co seu home. (Lugo) Un home
pégalle á súa moza porque non
quere acompañalo ao bar. San-
dra fronte a esa veciñanza
hipócrita e insolidaria que
pecha os ollos, denuncia que
non é a nena do alcalde, como
tentan lembrarlle os seus
súbditos. Co toque da liberda-
de segue coa súa razón. Sabe-
mos que esas miudezas se pro-
ducen a cotío. Case todas
calan. Medo. Hai moitos coñe-
cidos que botan as mans ás
agachadas, que te levan no seu
coche, que te pechan nun cuar-
to, historias de verdade das
que se trata de fuxir, afrontas e
inseguridade que se van
metendo no corpo. Se tes forza
bates ou dirixes unha patada
alí onde lles doe. Se es
insubmisa e libre denuncias
porque sabes que iso é abuso
sexual e que é un delito. Isto é
o que hai que ensinar nas
escolas. Isto é o que teñen que
aprender as persoas de Toques.
A vítima non é a culpábel.
Sandra regálalles o toque da
dignidade, tamén á mandada e
caritativa Pilar Rojo. E Sandra
non se vende. E abonda xa, hai
que aprender a utilizar as pala-
bras,  non hai que rectificar,
nin a igrexa, que ten que saír
da escola, nin Fraga que ten
que dimitir, simplemente por
estar en contra, coma sempre,
dos dereitos humanos. Se
algún día o goberno ten
conciencia de que os delitos de
xénero son un problema políti-
co e a solución non é a submi-
sión nin a resignación que se
aprende no confesionario, poi-
da que gocemos libremente do
amor nun estado laico.♦

UUnn  ssaaxxoo  ggaalleeggoo  eenn  NNYY
X. PÉREZ MONDELO

Carlos Charles Rodríguez é un personaxe de cinema, de novela de Manuel Rivas. Fillo
da emigración, aprendeu música en Quiroga e fixo sona en orquestras estadounidenses.

O quinteto d‘Os Celtas de Paradaseca. Á dereita, Carlos Rodríguez. Abaixo unha actuación televisiva dos Gaiteiros Terra a Nosa da Casa de Galicia de New York



Tras publicar no 96 No país dos
ananos, cunha acollida da crítica
e do público destacada, e da con-
solidación do seu particular xeito
de entender o jazz co traballo
Juego de niños (1998), o batería
ferrolán Baldo Martínez vén de
sacar a rúa Zona acústica I, un
disco no que segue apostando
pola fusión do folk o jazz euro-
peo. Pero desta banda, faino
cunha formación diferente á que
ten acostumado ao seu público e
coa pegada particular da zanfona
de Xermán Díaz. Antonio Bravo,
un dos guitarristas máis destaca-
dos do país e o trompetista britá-
nico, David Herrington, acompa-
ñaron a Baldo Martínez á hora de
darlle forma a este novo proxecto
que nace da man de Nani García
e a discográfica Xingra.com e
que proximamente terá na rúa a
súa segunda parte.

Cun formato máis acústico e
como cuarteto, Baldo Martínez re-
colle no novo disco “unha música
máis aberta e diferente”, onde
concibe “o tradicional, baixo con-
cepcións máis vangardistas”. Sen
esquecer a pegada deixada polos
seus grupos anteriores, Zona
acústica I preséntase como unha
evolución dentro da súa traxecto-
ria, no que inclúe a esencia do folk
de Doa e a visión máis aberta da
música de Clunia e Zyclus, grupos
dos que foi membro e fundador.

Pero quizais o que chame
máis atención deste novo traba-
llo de Baldo Martínez sexa a pre-
sencia da zanfona, como instru-
mento de jazz, coa que ensan-
cha así a escena jazzistica do
estado. Fuxindo do “ser diferente
por ser diferente”, algo que con-
sidera “negativo no eido da músi-
ca”, esta non é a primeira vez
que o ferrolán inclúe este instru-
mento tradicional nas súas com-
posicións. No traballo Juego de
Niños, Baldo xa experimentara
con el atopándolle moitas posibi-
lidades para o jazz. “Incluír este
tipo de aparellos tradicionais non
é algo novidoso. En Francia xa o
veñen facendo, aínda que non
todos son axeitados, como lle
acontece a gaita”, sinala.

Dirixido a un público xeral, o
traballo ademais das novas can-
cións recupera algunha das com-
posición anteriores. Os temas
Zona rústica, do traballo editado
no 98 Juego de Niños, ou Suite
del Miño e Canta a rula que for-
maron parte do Proxecto Minho,
un encontro entre Portugal e Ga-
liza en torno ao río que até esta
data non viu nin directo no esta-
do nin disco editado, son algun-
has da composicións anteriores
que se alternan coas de recente
creación. “Quería recuperar al-
gún deses temas porque coido
que a nova formación enriquéce-
os coas súas achegas e porque

quería que chegasen ao público
outros que non estaban grava-
dos, como os do Proxecto Min-
ho, un grupo que aínda que está
a funcionar en Portugal e vai re-
alizar varias actuacións en Ale-
maña, nin Galiza nin España se
interesan por el”, explica.

Folclore imaxinario

Como xa vén sendo unha marca
dentro do estilo de Baldo Martí-
nez, nesta nova produción a mú-
sica tradicional ten un peso des-
tacado, pero sempre desenvolvi-
da con ritmos do jazz, dando lu-
gar a unha sorte de música de fu-
sión que el dá en definir como
“folklore imaxinario”. Como expli-
ca o músico, o jazz sempre se

nutriu dende as súas orixes das
músicas de raíz. “O que acontece
é que no estado mírase máis ca-
ra Estados Unidos e a súa esen-
cia afroamericana no canto de fi-
xarse no que está mais preto”,
engade. Por iso, o músico consi-
dera que pode haber por parte da
crítica “un pequeno rexeitamento,
xa que este traballo significa un-
ha volta de torca cara o jazz que
se está a facer en Europa”.

Membro fundador de grupos
destacados, como Clunia e Zy-
klus, Baldo Martínez tamén cola-
bora con outros músicos da es-
cena nacional e internacional co-
mo Jorge Pardo, Bob Moover,
Tom Guillón, Chano Domínguez,
Domingo Sambeat ou coa can-
tante portuguesa María Joao.

Sen embargo, a pesar de que ca-
da vez xorden máis iniciativas e
músicos, para el a situación que
vive o jazz galego está moi lonxe
de ser a ideal, xa que “cada vez
son menos os apoios institucio-
nais que se reciben e menos as
canles de difusión e as salas”. O
ferrolán critica ademais os crite-
rios para a programación dos fes-
tivais deste tipo, nos que se pri-
ma os artistas norteamericanos
en detrimento dos locais, “polo
que non hai posibilidade de que o
público coñeza o que se produce
aquí”. A pesar do auxe que está a
vivir o jazz no país, para Baldo
Martínez aínda segue sendo un-
ha necesidade saír fóra cara Ma-
drid, Barcelona e tamén a Europa
para ter proxección.♦
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Nuria
Guardiola
‘Detrás
dos cascallos da
Massóagáchase
a memoria
dun pobo’

A.N.T.
No Pazo de Mugartegui vén-
se de inaugurar a súa mostra
Reflexións na memoria da in-
dustria conserveira, na que
transforma vellos obxectos
da fábrica Massó. Como
xorde a idea desta mostra?

É o resultado de traballo
de anos atrás. Antes de que
fechase a fábrica, alá polos
90, fixen a primeira peza, un
colaxe con latas. E a partir de
aí nace todo o demais. Son de
Cangas e aquelas estruturas
en plena decadencia cativá-
ronme esteticamente. Come-
cei a interesarme pola historia
e a crear até establecer nunha
mostra o paralelismo entre a
evolución destes centros eco-
nómicos e a existencia vital.

Que vai atopar a xente
que se achegue?

A mostra está composta
por varias instalacións a redor
dun bloque pictórico, que xi-
ran en torno ao tema da resis-
tencia, a memoria, a decaden-
cia, a morte, a creación e a es-
peranza. Utilizo elementos
clásicos á hora de crear. O que
non é tan habitual é o soporte,
porque pinto sobre mesas de
destripar peixe, caixas de ma-
deira, sobre materiais propios
da fábrica. A exposición com-
pleméntase con poemas de
Luísa Villalta, Vázquez Pin-
tor, Salvador Espriu e Dylan
Thomas, entre outros.

Na mostra hai inten-
ción de facer investigación
histórica?

Non exactamente. Preferín
quedarme co anecdótico, para
reflexionar sobre o pasado.

Por que decide trans-
formar os cascallos en ob-
xectos de arte?

Parto da idea de que para
crear non é necesario consu-
mir, podemos transformar uti-
lizando elementos que forma-
ron parte de cousas diferentes.
Sempre se pode atopar no
conflito unha parte positiva e
cos obxectos acontece o mes-
mo. Nas nosa vidas estamos
constantemente mudando e é
nesa modificación da materia
onde está a do ser humano. 

Que se agacha tras o
refugallo da Massó?

Atópase a memoria dun
pobo, que debe loitar por
conservala.♦

P.V.

O jazz con zanfona
de Baldo Martínez

MAR BARROS

O contrabaixista ferrolán Baldo Martínez vén de publicar co seu cuarteto o
traballo Zona Acústica I, un disco no que combina o jazz coas raíces do folk.

JAJAVIER NOMBELAVIER NOMBELA
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O xénero da aventura gráfica
hai tempo que está medio pa-
rado na industria dos videoxo-
gos. Só algunhas mostras da
saga de Indiana Jones e inten-
tos como Syberia manteñen
acesa a lembranza dun mode-
lo que tivo o seu apoxeo na
metade da década do 1990.
Igual que un usuario dun pro-
grama de edición de fotos ten
absoluto control sobre todas
as ordes ou calquera que es-
criba nun procesador de textos
non precisa ollar o manual pa-
ra executar cada comando,
houbo un tempo que as aven-
turas gráficas eran tan familia-
res que os xogadores eran
quen de conseguir todas as
pistas dun cuarto e avanzar
cara ao final da historia case
que sen pensar.

A última aventura gráfica
mítica foi Blade Runner, de
gran difusión en España gra-
zas a que a distribuidora lan-
zou o xogo a un prezo moi

competitivo. Era un título cun-
ha manchea de cds e un estilo
tan semellante ao espírito do
filme que creou unha vía que,
curiosamente, foi o final da
aventura gráfica.

Hoxendía hai xogos que se
inspiran no seu espírito e mes-
turan sabiamente aventura
gráfica con xogo de rol e estra-
texia. Por exemplo, a serie
Commandos non é máis ca un-
ha evolución moi ben tecida
deste xénero. É certo que as
aventuras gráficas son ben
máis complexas e cultivan co
mesmo entusiasmo a acción, a
investigación e o diálogo, mais
a industria maioritariamente
non aposta por estes vimbios
para armar as súas novas pro-
postas.

Viaxe ao centro da terra, de
Micro Application, é unha ex-
cepción nesa tendencia. Este
xogo insiste no mito literario de
Jules Verne e dálle unha nova
perspectiva a unha historia algo

tripada de máis pero substan-
ciosa para crear unha atmosfe-
ra interesante e con final aberto.

O título, distribuído no es-
tado por Friendware, rescata o
mellor das aventuras: intriga,
pistas falsas, moitas dificulta-
des ás veces para saber en
que porta petar para seguir
avanzando. Ademais, de pou-
co vale ter lido a historia de
Verne porque a liberdade ar-
gumental é ampla e o argu-
mento do francés só vale para
encadrar a historia.

No guión do xogo, encarna-
mos a xornalista Ariane, unha
noviña reporteira que chega a
Islandia en helicóptero e que
sofre un accidente. Finalmen-
te, sen saber moi ben como,
acaba engulida polo volcán
Sheffels. Ao espertar, compro-
ba que atravesou o límite entre
o mundo coñecido e unha civi-
lización que xorde incógnita no
ventre do planeta.

Como é natural, o argumen-

to segue de perto a novela mais
as situacións teñen un alto grao
de liberdade, un ingrediente moi
interesante xa que esta cons-
tante sorpresa axuda a que nos
mergullemos mellor na historia
e acabemos rillando nas unllas
para achar unha saída cara ao
mundo exterior.

O mellor deste título é a súa
teima (os estudos franceses
están de parabéns por este
motivo) de espertar un xénero
en crise, de revitalizalo coas
achegas doutros modelos de
xogos e achegárllelo aos no-
vos xogadores actualizado e ri-
co en experiencias. Ninguén
que procure nas aventuras no
centro da terra acción frenética
e ximnasia de punteiro ficará
satisfeito. É preferíbel buscar
acomodo noutros xogos, aínda
que incluso os que non coñe-
zan o xénero da aventura gráfi-
ca van descubrir en Viaxe ao
centro da terra moitas horas de
entretemento.♦

Engaiolada no centro da terra

Soños Eléctricos César Lorenzo

Comentarios dionisíacos            Irmandade dos Vinhos Galegos 

Os galegos bebemos vinho co-
mo votamos nas eleiçons: indis-
criminadamente, pensando que
todo o que entra na urna e na
gorxa é bom. Mas despois nom
protestamos nem reclamamos
suficientemente, quando o resul-
tado é mau e temos dor de estó-
mago ou cabeça. Somos pacien-
tes e resignados, pensando que
“poderia ser pior”, e nom mere-
cemos outra cousa. 

Polo contrário, toda a gastro-
nomía e vitivinicultura francesa
basea-se na retroalimentaçom do
consumidor, e cada vez que um
vinho ou guiso nom está no seu
ponto ou um molho está mal
conseguido, o comensal reclama,
protesta e vem sendo como um
atentado do cozinheiro contra o
honra da Gastronomia Francesa,
quer dizer, crime de lesa Pátria.
E nom digamos umha garrafa

buchoneeou um branco dous
graos por acima ou debaixo da
temperatura de serviço. 

Por isso, temos o dever pa-
triótico de reclamar, protestar, e
com ánimo de informar, e a lon-
go praço, formar umha melhor
elite de responsáveis da Cozinha
e Adegas galegas. O vinho custa
por volta do cinquenta por cento
da factura a pagar, ou seja, a me-
tade da comida vem sendo o vin-
ho, a parte metafísica, a alegria e
a bençom, que resulta, as mais
das vezes, mais importante que a
parte nutritiva. E tamén de gabar
e elogiar o vinho quando é bom,
e felicitar com entusiasmo ao
restaurador quando o merece. 

A tentaçom e o mais fácil é
nom discrepar quando pergunta
um moço: Que tal todo? Claro
que é muito mais pacífico e estra-
ga menos a digestóm, o respon-

der-lhe: todo bem, que para
“quem é meu pai, chega-lhe bem
com a minha nai”, que nom é um
restaurante de luxo, e por tanto,
para o que pagas, chega-lhe da-
bondo o que servem. Vem sendo a
história do dono do cam que nom
lhe dava de comer porque cazaba
pouco. E nom o matava, porque
ao fim do cabo, comia pouco... 

Por ser barato, nom tem por-
que ser mau um restaurante,
nem um vinho, já que as melho-
res comidas que cada um recor-
da, nom forom as mais caras, e
os vinhos melhores, os regala-
dos ou convidados, e os bicos
melhores, os roubados... 

Os emigrantes e os bebedores
votamos com os pés, quer dizer,
saimos sem protestar, e nom vol-
tamos aonde nos tratam mal ou
tenhem vinho perralheiro ou pu-
rrela que nom satisfaze. E deve-

riam ter os taberneiros e hoste-
leiros a máxima de nom servir
aos clientes um vinho que eles
mesmos nom beberiam. 

Reclamar nom é berrar e le-
vantar a voz, estragando a har-
monía do comedor, senom edu-
cadamente fazer observaçons ao
intermediario-sommelier-mâitre-
proprietário que ande por ali per-
to, e comunicar-lhe a nossa dis-
conformidade e o porqué. Se é
um profissional, o entenderá e
atenderá, e se nom o e, pior para
ele, porém nos teremos cumpri-
mentado o nosso dever social e
responsabilidade de defender os
nossos vinhos e produtos, e pre-
parar um melhor futuro para que
os nossos filhos e outros descen-
dentes bebam e comam melhor e
mais satisfactoriamente. A Pátria
exige-nos estes esforços, e temos
que cumprir com ela!♦

Vinhos para protestar e reclamar

Cromosoma
L
LUÍSA VILLALTA

Sempre tiven a impresión
de que, entre as cousas
que a ciencia non descre-

be, existe un cromosoma esva-
radizo, latente ou actuante, no
material xenético humano, que
fai saltar a alarma cando a vida
social, identificada coa vontade
e intereses duns poucos, reduce
e aprisoa o desenvolvimento da
vida individual en paz consigo
mesma, co seu entorno natural
e coa súa propria construción
histórica en colectividade: o
cromosoma L ou da liberdade.
Estoutro día, Margarita Ledo
púxonos diante dos ollos a
constancia documental de que
este cromosoma existe coa
rememoración fílmica da
incautación para a esperanza
do buque finalmente chamado
Santa Liberdade naquela época
convulsa (cal non o é?) dos se-
senta. O filme é basicamente a
reunión dun pasado, o Directo-
rio Revolucionario Ibérico de
Liberación, co noso galeguista
Xosé Velo á fronte con Galvão
e Soutomaior, e máis o presen-
te, o dos implicados
sobreviventes, xunto co noso
proprio, implicados tamén no
mesmo e continuamente
incumprido obxectivo, nun fito
tanto máis significativo e nece-
sario canto máis aparentemente
inútil e fracasado. Porque o
que emociona do filme non é
tanto a curiosa estrañeza
daquela imposíbel fazaña,
derrubar as ditaduras ibéricas
polo triunfo mediático da
sublevación, como a nosa pro-
pria e actual necesidade de
reconsiderar, máis unha vez na
Historia, o lema do DRIL:
liberdade e xustiza ou morte.
Acontece que a opción entre
estes dous extremos puros con-
mociona até o mau gosto nos
nosos días de liberdade e xusti-
za ao parecer suficientes. Claro
que falamos da liberdade no
amor que inclúe a do alcalde
de Toques, ou dunha xustiza
que non investiga no poder cal-
quer que sexa, nas razóns para
unha guerra, no asasinato dun
xornalista, na corrupción inmo-
biliaria de Sada ou Madrid e
cousas así. Por iso, nestas
circunstancias, son
especialmente valiosos os
pequenos ou grandes riscos
persoais de, por exemplo,
Carod demostrando na práctica
a súa defensa do diálogo con
ETA, para ser tratado como un
criado respondón polos
hipócritas señoróns que se cren
amos de todo, ou Luís Tosar
celebrando a Médem e o direi-
to dun pobo a se expresar. Son
riscos que non chegan ao da
morte, quizá. Quizá tamén co-
mo o do DRIL aparentemente
inútiles na súa derrota, pero ne-
cesarios para saber que o
cromosoma L entre nós perma-
nece activo e moitos nos senti-
mos marcados por el xa para
sempre.♦



Eduardo Naya estudara para cre-
go mais non chegou a misar. Deu
en montar un negocio funerario
que ampliou a xeito dun iguala-
torio médico de nome Santa Lu-
cía. Mestre tocador de oboe, fa-
cíao sonar nos enterros que orga-
nizaba con categoría primeira.
Don Eduardo, aprendera música
cando ía para crego e no semina-
rio afinara con proveito en tan
solemne instrumento de vento.

Pai de tres fillas e dous fi-
llos, Carmiña, Maruxa e Pepa,
foron os nomes para elas, e
Eduardo e Pacucho, os que lle
deu aos homes. 

Ao seu fillo Eduardiño todos
lle chamaban Lalo. Moi alto,
sempre liaba os seus cigarros
cunha maquiniña de man. Desa-
pareceu un día de 1936. Ninguén
deu xa razón da súa ausencia.

Sempre se evitou falar del
na presenza do seu pai.  Meu tío
Xosé, a miña tía María e a miña
irmá Carmucha, vivindo porta
con porta, souberan das tristu-
ras do funerario músico de San-
ta Lucía. O home trataba de es-
quecer o sufrimento dándolle
tocatas en nota baixa aos seus
achegados.  

A vida seguiu sen Lalo. Car-
miña, blusa encarnada, falda ne-
gra, moi guapa, desde o balcón
da súa casa atrevíase a saudar os
presos que entre piquetes ían de
condución. Animábaos pensando
que o seu irmán podería estar pa-
sando un trance semellante.

Pepiña casou e ben logo ficou
viúva. Voltou facer casal con
Luís Martínez que traballaba na
Nestlé e era fillo dunha mestra
cigarreira. Separado, tiña dúas fi-
llas, Marisa e Pilara, que se su-
maron a Fina, a filla de Pepiña.
Marisa co tempo converteuse na
actriz de cine Mary Martín e Pi-
lar, con peor sorte, casou con Os-

valdo, un  xogador do Deportivo
que lle deu mala vida e peores
golpes. Pepiña, tamén guapísima,
non chegou casar nunca con Luís
Martínez. Morreu nova. A outra
filla de don Eduardo, Maruxiña,
casaría con Emilio Bastos, em-
pregado da Libraría Zincke.

Mentres, Eduardo Naya tivo
que malvender a un tal Francisco

Roldán o igualatorio médico
despois da desgraza do seu fillo
Laliño. Mais seguiu sendo un
mestre da ocarina. E ao pintor
Urbano Lugrís foi el quen lla en-
sinou a tocar. Aquel que, aínda
neno, gostaba de ver os enterros
para escoitar o oboe do funerario
de Santa Lucía cando pasaba po-
la rúa Panadeiras.♦
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Taizé
FRANCISCO CARBALLO

Algo determina o Ano
Xacobeo no medio da
barafunda electoral e de

tantos enfrontamentos bélicos.
Algo, si, en Fitur, nas páxinas
dos xornais e nas emisións  da
radio. Mais que significa o Xa-
cobeo como expresión cristiá?

A peregrinación xacobea
aparece máis intelixíbel ao
comparase con outras verbigra-
cia coa de Taizé.  No 1940, o
Irmán Roger deulles acollida,
nun lugar semiabandonado da
Borgoña (Francia), a persegui-
dos polo nacismo,
especialmente xudeos. Aquel
gran de trigo enterrado perto de
Cluny, na Borgoña dos mostei-
ros medievais, produciu o cen-
to por cento: unha fraternidade
monacal, centros de acollida,
encontros de peregrinos. 

Na actualidade, Taizé é un
prototipo de confluencia
ecuménica dos cristiáns de
todos os ritos e de todas as for-
mas eclesiais. Os “monxes”,
uns cen, invisten o tempo na
oración, o traballo e a hospita-
lidade. Orar en Taizé é cantar,
reflectir, preguntar, escoitar. Os
cantos meditativos de Taizé
son coñecidos e utilizados en
todo o mundo cristián. Peregri-
nar a Taizé é cantar, abrirse á
fraternidade, ser recibido,
transformarse, lograr a paz. 

O santuario de Santiago
Apóstolo do s. IX tamén come-
zou con luces e silencio. Estaba
servido por monachi, recibía os
penitentes bispos, cregos e
laicos que intentaban sair da
violencia á tolerancia. Con Die-
go Páez e Faxildo, no s. XI,
mediante unha concordia, os
monxes retíranse uns metros a
San Paio, os canonici(cóengos)
monopolizan o servizo do altar
da catedral románica en
construción. Unha nova xeira
multitudinaria de peregrinos. 

No “Camiño xacobeo”
levantáronse albergues, templos,
hospitais. O peregrinar a Santia-
go inda garda resonancias como
Taizé. Mais na cidade, na
catedral, o silencio fuxiu, a aco-
llida é fugaz, os encontros
inexistentes, as “misas” do
peregrino”  monólogos. Á beira,
as algueiradas do “xacobeo
turístico” contamina, ispe de
sentido a peregrinaxe. Os fenó-
menos propios do cristianismo
deben explicitar a súa propia
natureza. É unha comunidade
libre para unha dimensión
humana non suxeita ás leis esta-
tais. As igrexas cristiás son
comunidades de liberdade que
actúan como levedo na socieda-
de que é por si mesma autosufi-
ciente. A relixión é gratuíta, non
imposta nin subordinada a nin-
gún poder. Xudaísmo e Islam
naceron é son formas relixiosas
de sociedades e países; o cristia-
nismo naceu fóra do poder e, en
gran parte, como denuncia do
poder. Cristianismo é liberdade.
As peregrinacións a Santiago
non poden subordinarse ás “ini-
ciativas cultas ou horteras” dos
concelleiros da Xunta ou da
Monarquía. E os cóengos
santiagueses deberían pasar de
funcionarios do botafumeiro a
acolledores de peregrinos.♦

A primeira condição de todo com-
positor, segundo a retranqueira
sentença do maestro catalão Car-
les Guinovart, é estar morto.

Olhem senão os programas
dos concertos e comprovem
quantos cadáveres figuram lá.
Na maioria das vezes todos os
compositores estão mortos. Se-
melha um convite de Tânatos.
Um desmedido culto à morte.
Um fatalismo involutivo.

A tanatofilia é própria da vel-
hice, de indivíduos sem futuro,
no declínio vital, de gente acaba-
da. A morte só preocupa aos que
se lhes vai a vida e já imaginam
os vermes nas suas carnes.

A Novena Sinfonia de Beet-
hoven, pela sua duração quase
sempre se apresenta em concerto
como obra única ou precedida da
Fantasia Coral, também de Beet-
hoven, que é um antecipo do fi-
nal da Novena. Na Alemanha há
tempo que é habitual escuta-la
precedida por “O sobrevivente de
Varsóvia” para narrador e or-
questra de Schönberg. Duas
obras emblemáticas da música
culta europeia. Schönberg relata
os horrores da massacre de ju-
deus no gueto de Varsóvia duran-
te a Segunda Guerra Mundial.
Beethoven cristaliza o optimismo
na Ode à Alegria do último mo-
vimento da sua monumental Sin-

fonia. Ali, frente a Schönberg, é
que Beethoven renasce numa di-
mensão social de actualidade.

Beethoven, Mozart ou Brahms
sem o contraponto do presente que
os reviva e valorize, torna-se mú-
sica decorativa para consumidores
nostálgicos que não alcançam a
saborear a paixão de viver, nem a
viver as paixões da música. Aestes
indivíduos atemorizados pela
morte e outros medos existenciais
devemos dizer-lhes que a natureza
sempre manifesta a vida em pre-
sente -a morte é o despojo da vida
que se passou-, ou também a teses
de Sartre de que “a existência pre-
cede à essência”. 

As aulas dos Conservatórios
também assemelham tanatórios
musicais, pela grande quantida-
de de cadáveres de compositores
que lá manipulam os músicos fo-
renses. Segundo o estudo feito
pela SGAE sob o reportório das
orquestras espanholas, as duas
formações sinfónicas galegas tão
só dedicam o 2,6% e o 1,7% da
programação a obras de autores
espanhóis nascidos a partir do
ano 1952. A quota-parte que dis-
so corresponde a obras galegas é
absolutamente ridícula ou ine-
xistente. E dos festivais e progra-
mações galegas de música culta
chegam demasiados aromas de
cadáveres esquisitos.

Um concerto que não inclua
ao menos uma obra dos últimos
trinta anos, e outra, ou a mesma,
dum compositor do entorno cul-
tural donde se celebra, é um pro-
grama sem vida, morto, doutro

mundo. Para apreciar aos génios
do passado é preciso confronta-
los com a realidade actual do
nosso entorno. Do contrário
transformamos-nos em necrófa-
gos musicantes.♦

O Bardo na Brêtema                          Rudesindo Soutelo

Necrófagos musicantes

A construción nacional
no discurso literario
de R. Otero Pedrayo
CARME FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN

Ao longo deste estudo

realízase unha rigorosa

revisión crítica da obra

narrativa de Ramón Otero

Pedrayo ao tempo que se

establecen cales son os

elementos ficticios que o

autor utilizou para a

creación dunha novela

nacional.

A NOSA TERRA

P R E -

M I O

‘Sempre en Galiza’

O fillo do tocador de ocarina de Santa Lucía

Eduardo Naya tocaba o oboe pola rúa Panadeiras da Coruña, na imaxe.



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.

O BarO Barcoco
■ CINEMA

NOVIEMBRE
O cine clube Groucho Marx
programa para este xoves 5
ás 22:30 h. esta película de
Achero Mañas; e o sábado
7, domingo 8 e luns 9 ás 20 e
22:30 h. chegará á pantalla
Un paseo para recordar,de
Adam Shankman. O sába-
do 7 e domingo 8 ás 16 e 18
h. preséntase El Cid, de José
Pozo.O mércores 11 e xoves
12 ás 22:30 h. poderemos
ollar Respiro,de Joel Schu-
macher;e o venres 13 e luns
16 ás 22:30 h. e o domingo
15 ás 17 h., 20 h. e 22:30 h.
chegará á pantalla Planta
16ª, de Antonio Mercero.

■ EXPOSICIÓNS

RACISTA EU?
“...persoas, concidadásn
nosos, que proveñen dou-
tros países, que teñen vi-
vencias culturais diferentes.
Esta realidade é enriquece-
dora para todos. Vivir a di-
versidade significa aceptar
a diferencia, achegarase a
coñecela e loitar por uns
obxectivos comúns...” Ver-
bas da Campaña contra o
Racismo da Unión Europea
que poden servir de prólogo
a esta mostra da Casa da
Cultura onde poderemos
ollala até o 28 de febreiro.

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.

■ TEATRO

A PAZ DO CREPÚSCULO
O venres 6 de febreiro ás
22:30 h., Talía Teatro repre-
sentará esta comedia, dirixi-
da por Cándido Pazó, na
Casa da Cultura, na que un
home está atrapado na neve.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

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

CambadosCambados
■ TEATRO

SAN & SAN
Esta compañía representa
a obra Muñekitous - A re-
gional geografic reporto
domingo 8 na Sociedade
Cultural.

Cangas Cangas 
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
Mostra de fotografíasde
Javier Teniente que pode-
mos visitar até o domingo
15 no Auditorio Municipal.

O CarballiñoO Carballiño
■ EXPOSICIÓNS

GILBERTO E
VÍCTOR REY GRANDE
Podemos ver as súas pintu-
ras até o sábado 7 no Cen-
tro Comarcal.

CedeiraCedeira
■ TEATRO

CÍRCULO
Esta peza chega o sábado 7
ao Auditorio Municipal da
man de Teatro de Ningures.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

CATRO MAÑÁS
CON FUTURO
A Fundación Barriéorgani-
za este ciclo de obradoiros
didácticos para alumnado de
10 a 13 anos, cos que tratan
de achegar a arquitectura á
sociedade, a través da parti-
cipación da mocidade e a ex-
perimentación cos materiais.
O sábado 14 os profesores
Jesús Irisarri e Guadalupe
Piñera impartirán o primei-
ro obradoiro sobre A trans-
formación da natureza, o
baleiro no bosque. Esta acti-
vidade é de balde previa ins-
crición en www.fbarrie.org.

■ EXPOSICIÓNS

ÁNXEL TRILLO
Ten unha mostra de fotogra-
fías, titulada 100% esperan-
za, sobre a catástrofe do
Prestige,coa peculiaridade

de ser os marcos artesanais
feitos con refugallos que o
mar deita na terra. Até o 27
de febreiro na A.C. Alexan-
dre Bóvedade 16:30 a 20:30
de luns a venres.

LOUREIRO
As súas obras poden ollarse
na galería Pardo Bazánaté
o domingo 15.

ESPACIO-ARMONÍA
As pinturas de Felipe Cria-
do van estar na galería Ana
Vilasecoaté o 21 de febreiro.

MIES VAN DER ROHE
Arquitectura e Deseño en St-
tugart, Barcelona e Brno. Or-
ganizada polo Vitra Design
Museum,xunta os mellores
deseños de mobles do arqui-
tecto, do período 1927-31,
presentados en relación co
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 académico e
organizativo, como un dos
mestres que maior trascen-
dencia e influencia no desen-
volvemento e evolución da
arquitectura no pasado sécu-
lo. Aínda que só deseñou mo-
bles durante un curto período
de tempo, a súa obra neste
campo tamén se considera
unha das máis influentes. Na
Fundación Barrié até o 2 de
maio (www.fbarrie.org).

CENTRO DE
FORMACIÓN DO BP
Maquetas e paneis dos oito
anteproxectos presentados
por outros tantos arquitectos
bolseiros da fundación ao
concurso para a construción
dun Centro de Formación
para o Banco Pastor na Gran-
xa 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 Aquarium Finisterrae.

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

■ MÚSICA

CARTOGRAFÍAS
SONORAS
Diversas facetas do instru-
mento de corda máis univer-
sal: o violín. Catro dos músi-
cos de maior prestixio inter-
nacional que, malia compar-
tir instrumento, amosarán os
estilos e as técnicas máis di-
versas. Este sábado 7 pode-
remos escoitar o dúo forma-
do por Martin Hayes, vir-
tuoso irlandés, e o guitarrista
norteamericano Dennis
Cahill , mestre da guitarra
clásica, blues rock e tradicio-
nal. No Pazo da Óperaás 21
h. (entrada gratuíta previa re-
tirada de invitación).

■ TEATRO

SE NORMAL. VOTA
SUBSTANCIABUCANERA
A compañía Bucanero &
Eme 2 Produciónsestará
con esta peza o sábado 7 no
Forum Metropolitano.

FerrFerr olol
■ EXPOSICIÓNS

MARÍA JOSÉSANTISO
A galería Sargadelosamo-
sa a súa pintura até o do-
mingo 25. De luns a sába-
do de 10:30 a 14 e de 17 a
21:30 h.

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. 

LalínLalín
■ EXPOSICIÓNS

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

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

PROXECTO
COOPERACIÓNBOLIVIA
Artesanía, fotografía, ta-
llas... até sábado 21 na Co-
va da Terra.

J. ANTONIO MACHADO
Podemos ollar as súa obra
escultórica no Centro de
Artesanía e Deseño.

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

Pepe Carreiro pasouse aos cel-
tas. A editorial Toxosoutos vén
de editar a primeira aventura dos
barbanzóns, unha peculiar fami-
lia castrexa que seica habitou o
Castro de Baroña hai uns poucos

séculos. Ao xeito de personaxes
xa tan famosos como Asterix, o
galo, o cómic galego xa se gaba
de personaxes como Con, Guin-
ness, Lerankos, Baal, Tara, Son
ou Banza, entre outros.♦

BarBaroña ou moroña ou morte!te!
O O TTrinquerinque
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☞ 21 GRAMOS. O mexi-
cano Alejandro González

Iñárritu (Amores perros) volve
cunha película en inglés. Unha
muller perde o seu home e dú-
as fillas nun atropelo. Montaxe
anovadora con fondo de melo-
drama e unha mensaxe final:
hai que crer no destino. A des-
tacar Sean Penn e Benicio del
Toro, aínda que o director non é
capaz de tirarlle todo o partido
á personaxe do portorriqueño.  

☞ EN CARNE VIVA. A
carón da casa dunha

profesora de literatura prodú-
cese o asasinato dunha moza.
A policía investiga o caso e a
profesora inicialmente sospei-
ta dun inspector, aínda que ta-
mén establece unha relación
con el.

☞ 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, ci-
tas cultas e unha pasada polas
inxenuidades e maldades da es-
querda dos sesenta. O canadien-
se (do Quebec) Denys Arcand
dános outra película moi reco-

mendábel para esquerdistas de-
sencantados. A anterior fora O
declive do imperio americano.

☞ TODO OU NADA.
Retrato fatalista da vida

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

☞ O DERRADEIRO SA-
MURAI. Por diñeiro, un

heroe da guerra civil americana
desencantado vai ao Xapón a
adestrar o seu novo exército, que
ten que enfrontarse aos samurais.
Pero nunha batalla, o americano
cae nas mans do seu inimigo.

☞ LOVE ACTUALLY .
Comedia navideña, simpá-

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

☞ O DETECTIVE CAN-
TANTE. Un escritor de

novelas negras vítima dos seus
delirios trata de curarse nun
hospital mentres confunde a re-
alidade coas súas propias obras.
Comedia.

☞ UN CONTO DE NA-
DAL. Un dominicano e

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

☞ TODO O DEMAIS.
Un escritor de humor

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

☞ OS IMPOSTORES.
Un estafador profesional

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

CarCar teleirateleira

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 este xoves
5 ás 22 h. na sala Nasa de SAN-
TIAGO e o venres 13 ás 00:30 na
Iguana de VIGO.♦

O Jarbanzo NegrO Jarbanzo Negroo

Este corto, dirixido por Pachi Baranda
e Manuel I. Nanín e protagonizado por
Luís Tosar, Celso Bugallo e Dorotea
Bárcena, estréase o sábado 7 nos cines
Laurende OURENSE e na Casa da Cultu-
ra do CARBALLIÑO .♦

LenturaLentura

A peza de Federico García Lor-
ca, dirixida por Ánxeles Cuña
Bóvedo, será representada por
Sarabela Teatro o sábado 7 ás

oito e media da noite no C.C.
Caixanova de VIGO . O venres 13
represéntase na Casa da Cultura
de BOIRO .♦

Así que pasen 5 anosAsí que pasen 5 anos

A coñecida
mostra
fotográfica
sobre a
natureza
Wildlife
phographer
of the year
está
exposta no
Aquarium
Finisterrae
da
CORUÑA.



WONDERLAND
A galería Clérigosalberga-
rá, até o martes 24, as pin-
turas de Carlos Maciá.

JOSÉA. NOTARIO
As súas pinturas estarán no
edificio da Xuntaaté o do-
mingo 15.

FENDIDA
A SOMBRA SANGRA
Esculturas de José Amor
que estarán na Biblioteca
Provincial até o luns 23.

FOTÓGRAFOS LUCENSES
Pode verse esta mostra, até
o venres 20, na faculdade
de Administración e Direc-
ción de Empresas.

ESPACIOS DE VACÍO
O pintor Fernando Yáñez
amosa o seu traballo no
Museo Provincial até o do-
mingo 15.

■ LEITURAS

ENTRE OS TEUS OLHOS
Libro de Artur Alonso
Novelhe, que será presen-
tado polo autor e Bernar-
do Penabadena sexta fei-
ra 6 ás 20:30 na galería
Sargadelos.Posteriormen-
te haberá unha cea no res-
taurante Afonsopor un pre-
zo aproximado de 7 euros
podendo anotarse nos telf.
606 707 466 (Tino) ou 639
146 523 (Moncho).

■ MÚSICA

GURU DEVA
Esta banda de rock vai dar
un concerto o venres 6 na
sala Clavicembalo.

OrOr tigueiratigueira
■ EXPOSICIÓNS

PREMIO FOTOGRÁFICO
LUÍS KSADO
As imaxes presentadas nes-
te certame reúnense na Ca-
sa do Concelloaté o do-
mingo 8.

■ TEATRO

MÓNOLOGO DO IMBÉCIL
O actor Santi Prego re-
presenta a biografía dun
individuo desde o mesmo
momento da súa concep-
ción, alá nos sesenta, até
agora mesmo. Surrealista,
tenra, cómica e fantástica.
O sábado 7 no teatro da
Beneficencia.

OurOur enseense
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉLOURENÇO
¿Donde os perdí?é o título
da mostra deste artista que
presenta a galería Marisa
Marimónaté o 18 de marzo.

IMAXE DE PEDRA.
TÚNEZ EN MOSAICOS
O Centro Cultural da De-
putaciónacolle esta mostra
producida por Ars Latina
en colaboración cos minis-
terios de Cultura e Turismo
de Túnez.

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.

LUÍS SEOANE
O Museo Municipalexhibe
as súas acuarelas até o do-
mingo 15.

ANTON BUCIÑOS
Os seus cadros pódense ver
na galería Volter.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

ROSALÍA E CABANILLAS
A TRAVÉS DO VIÑO
Pódense ver esta serie de
paneis informativos na ca-
sa-museo de Rosalia de
Castroaté final de febreiro.

As PontesAs Pontes
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES
DO MAR DE GALICIA
As fotografías de Xosé Luís
Gonzálezestarán até o do-
mingo 8 sala Mercado Vello.

GALICIA EN FOCO
As mellores fotografías
deste certame poden verse
na Casa Dopesoaté o do-
mingo 8.

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

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

NURIA GUARDIOLA
O Pazo de Mugarteguial-
berga a súa mostra interdis-
ciplinar, titulada Reflexións
na memoria da industria
conserveira,até o 29 de fe-
breiro. Un bloque pictórico,
un vídeo e seis instalacións
introdúcennos nos eixos te-
máticos: memoria, decaden-
cia, morte, creacion e espe-
ranza. Ademais hai unha
parte máis documental sobre
os antigos procesos de con-
serva, fotos, testemunas de
traballadoras, produtos, etc.

PÉREZ MEILÁN
A pintora coruñesa móstra-
nos óleos e acuarelas cos
que nos achega a paisaxes
reais e imaxinarios onde

aprezamos a expansión, re-
pouso e unidade da pincela-
da de grande expresividade
vital. Na galería Sargadelos
até o 28 de febreiro.

CON TÍTULO
As obras de Isaac Cordal
pódense contemplar na sala
de arte Caja Madrid até o
domingo 15.

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 impor-
tantes do mundo en arte
africana, preséntanse 90 pe-
zas de espectacular beleza
coas que é posíbel realizar
unha viaxe tan apaixonante
como máxica por África a
través das súas principais
etnias: os Dogón, os Kuba
ou os Mossi, entre outras.
Fantásticos traballos que
nos permiten adentrarnos na
cultura, tradicións, mitos e
formas de vida.

■ MÚSICA

CON VOZ PROPIA
Co gallo do ano da música, o
Concello organiza este ciclo
como un espazo de intercam-
bio das cinco linguas da pe-
nínsula. Despois do concerto
do catalán Lluis Llach e o
basco Ruper Ordorika , o
sábado 7 de febreiro ás 21 h.
chega ao Pazo da Culturaa
galega Mercedes Peón, para
presentar o seu último e pre-
miado traballo discográfico
Ajrú. O sábado 14 podere-
mos gozar co concerto do an-
daluz Javier Ruibal. O prezo
das entradas é de 6 euros an-
ticipada a través do telf. 902
434 443 ou en www.caixaga-
licia.es, e 8 euros na billeteira

PONTEJAZZ
Promovido polo Seminario
Permanente de Jazzda vila,
este certame achega ao tea-
tro Principal ao músico Pe-
rico Sambeat que tocará
acompañado polo Ponteve-
dra Jazz Group o sábado
14 ás 21:30 h.

■ TEATRO

DOMINGOS
DO PRINCIPAL
Promovido polo concello e
coordinado por Teatro Akatro
o ciclo, para o público fami-
liar, chega á V edición coa se-
lección dos mellores espectá-
culos da península Ibérica,
prestándolle este ano especial
atención á música. O domin-
go 8 os granadinos de Lasal
Teatro chegan coa peza El
gran Traje, a historia dun tra-
xe tan ancho como unha casa
e con petos tan grandes como
cuartos. Entradas no teatro
Principal dúas horas antes do
comezo da función a 2 euros;
en www.caixagalicia.es; ou
no telf. 902 434 443.

O PorriñoO Porriño
■ MÚSICA

NOITE FLAMENCA
Cuchús Pimentel, Delio Dié-
gueze Yuyo van dar un con-
certo o venres 6 ás 23 h. no
bar Liceum, cun repertorio
formado por temas tradicio-
nais como fandangos e bulerí-
as, e algúns temas populares
galegos adaptados ao flamen-
co.  O prezo das entradas é de
3 euros para socios, 5 euros
anticipada e 6 euros na bille-
teira. Máis información en
barliceum@barliceum.com
ou no telf. 986 330 022.

SadaSada
■ EXPOSICIÓNS

OLLADAS
DA NOSA HISTORIA
Fotos e pinturas de Caste-
lao na casa da cultura Pin-
tor Llorénsaté o venres 13.

■ MÚSICA

SILVANA MALTA GROUP
Formación liderada pola can-
tante e compositora de Minas

Gerais (Brasil), Silvana Mal-
ta, e con Steen Ramussen,
nos teclados; Torben Wester-
gaard, no contrabaixo; Jonas
Johansen, na batería; e Alfon-
so Correa na percusión. Esta-
rán na Terraza Jazzeste ven-
res 6 ás 22;30 e 24 h. Silvana,
residente en Copenhague, to-
ca con músicos daneses entre
os que destaca Jonas –fixo no
trío de Orsted Pedersen– e
ten no mercado os discos
Back to Brasile Cravo e Ca-
nela. 

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

VIAXATA
AO XARDÍN DE AGUIAR
As pinturas de Aurichu Pe-
reira pódense ollar na gale-
ría Sargadelosaté final de
febreiro.

(RE-) GALICIA
Instalación interactiva de
Pablo Orza que se pode
ver na galería SCQ até o
martes 10.

X.GARCÍA RIVAS
O artista amósanos a súa
pintura na galería Citania
até o 25 de marzo, de 18:30
a 21:30 h. Sábados e festi-
vos pechado.

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.
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O virtuoso gaiteiro galego presen-
ta no país veciño o seu último tra-
ballo discográfico Un Galicien en
Bretagne con dous concertos ao

vivo, o sábado 14 ás 21:30 h. no
Rivoli Teatro Municipal do PORTO
e o luns 16 ás 21 h. no Centro Cul-
tural de Belémen LISBOA.♦

Carlos Núñez en PorCarlos Núñez en Portugaltugal

A compañía de teatro sevillana Los
Ulen representa un berro cómico:
unha comedia de tinguiduras negras,
diversión intelixente para maiores
de 16 anos. A trastenda dun bar, can-
tina dun cemiterio, acolle a humilde
casa de Magdalena, a cociñeira, Lá-
zaro, o camareiro, e Estrella, unha

nena. A aparición do home da male-
ta e de Magic provoca que cada un
fale de si mesmo. O venres 6 repre-
séntase no auditorio-teatro Área Pa-
norámicade TUI; o sábado 7 no Au-
ditorio Municipalde NARÓN e o do-
mingo 8 a actuación será no Audito-
rio Municipal de RIBADEO .♦

BarBar de lágrimasde lágrimas

A Fauna Máxica é o tema central
do salón que se celebra no Pazo
da Culturade PONTEVEDRA até o
8 de febreiro, promovido polo
Concello, a AS-PGe o colectivo
+ libros e a colaboración de mul-
titude de entidades. O salón 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 dos cen-
tros escolares da comarca; os ori-
xinais de Lázaro Enríquez para
o Diccionario de seres míticos
galegos de Xerais; 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, da Faculdade de Ciencias
Sociais, da asociación Arxilarte,
Alba e a asociación pontevedresa
para o síndrome de down Xuntos,
e do comité organizador. Durante
toda a semana desenvólvense
ademais multitude de actividades
de entretemento e formativas diri-
xidas tanto a escolares como a
adultos: Contacontos impartidos
polos grupo de animación Pavís

Pavós, Pepo Suevose María
Campose Raquel; escritura cre-
ativa polo Colectivo Tagen Ata e
ilustración da man de Óscar Vi-
llán e Kiko da Silva; obradoiros
de literatura con Xosé Miranda,
Alexandre Perafita e Jesús Ca-
llejo, de literatura infantil imparti-
dos por Sabela Gago, de ilustra-
ción por Miguelanxo Pradoe 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 Rotundi-
folia presenta Rotundifolia y sus
inventose Rotundifolia y el Lu-

gar Pensativo; o Mago Teto
fascinará aos asistentes con A
maxia dos soños. A programa-
ción complétase con diversas
actividades nocturnas: este xo-
ves 5 ás 20:30 h. no teatro Prin-
cipal, Polo Vallejo e un grupo
de músicos senegaleses darán a
charla didáctica Vida e música
na África Negra; o venres 6 ás
21 h. no Pazo da Culturahabe-
rá o concerto literario Fauna
Jazzística, con lecturas máxicas
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.sa-
londolibropontevedra.org.♦

VV Salón Internacional do LibrSalón Internacional do Libro Infantil e Xuvenilo Infantil e Xuvenil

Despois de telonear este verán a
Primal Screamno parque de Cas-
trelos de Vigo esta banda  volta a
Galiza con 14 novos temas no disco
Shell Kids.Un traballo cálido, po-
deroso, sensual, gamberro e intenso
no que foron quen de experimentar

con novos instrumentos e coros fe-
meninos. Tocarán o xoves 12 ás 23
h. na sala Capitol de SANTIAGO ; o
venres 13 ás 24 h. darán un concer-
to na sala Playa Clubda CORUÑA; e
o sábado 14 ás 22:30 h. estarán no
Código de Barrasde VIGO.♦

SidonieSidonie

A mostra
Galicia en

foco pódese
ollar nas
PONTES.

Nuria Guardiola ocupa o Pazo de Mugartegui de PONTEVE-
DRA cunha mostra interdisciplinar sobre a antiga industria
conserveira.

Silvana
Malta e
o seu grupo
de jazz
tocan este
venres 6
na Terraza
de SADA.



BEATRIZ NÚÑEZ
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 impor-
tantes do mundo en arte afri-
cana, preséntanse 90 pezas
de espectacular beleza coas
que é posíbel realizar unha
viaxe tan apaixonante como
máxica por África a través
das súas principais etnias: os
Dogón, os Kuba ou os Mos-
si, entre outras. Trátase de
fantásticos traballos que nos
permiten adentrarnos na súa
cultura, tradicións, mitos e
formas de vida. 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 árbo-
res é o título baixo o que
acolle as súas esculturas
na galería Sargadelos. Até
o 7 de febreiro.

CONSTRUCIÓN
DESTRUCIÓN
As obras da artista lucense
Ana de Matos poderán
ollarse na galería C5 até o
14 de febreiro. Ana utiliza o
corpo feminino como ico-
nografía e signo de identi-
dade próximo á antropolo-
xía, sen deixar de translucir
un concepto de xénero im-

pregnado de sutilezas e ero-
tismo moi alonxado da re-
tórica 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 do seu X
aniversario, o CGAC conti-
núa a actividade cunha mos-
tra fotográfica deste artista,
até o 7 de marzo. Tamén, po-
deremos admirar os debuxos
de Marcel van Eedenque,
con rotulador e lapis “ne-
gro”, reproduce coidadosa-
mente imaxes e fotos extrai-
das de vellos libros e revistas
de época de entre os anos 20
e 65, mediante un proceso
que é definido polo posmo-
dernismo como “apropia-
ción”, até o 29 de febreiro.

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

■ MÚSICA

MAGO DE OZ
O coñecida banda heavy-
folk toca o venres 6 ás 21:30
h. no Multiusos do Sar.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Baixo a dirección de Me-

laine Thiebaut, vai dar un
concerto este xoves 5 ás 21
h. no Auditorio de Galicia.

CABO SAN ROQUE
O mércores 11 ás 22 h. che-
ga á sala Nasaesta sorpren-
dente e orixinal formación
catalana, que toca con inve-
rosímiles instrumentos fa-
bricados con materiais im-
posíbeis reciclados por eles
mesmos, como violín de la-
ta, trombón de ducha, xiló-
fonos e sintetizadores de xo-
guete, un contrabaixo feito
dun baúl de madeira... Eles
son a música de película de
vacacións, a marcha de cir-
co, a verbena de arrabalde e
a interacción co público sen
máis pretensións que a di-
versión en estado puro.

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 alicanti-
nos Arma Blanca, 18 temas
do seu álbum Poesía Difusa,
a gran revelación do pasado
ano. ARIanna Puello, a que
foi a primeira muller en con-
seguir o éxito cantando rap
en español, presenta o seu úl-
timo traballo, Así lo Siento,
disco enérxico, paixonal e
sinceiro, e o recoñecido MC
sevillano Juaninacka amo-
saranos o seu primeiro traba-
llo acompañado de dous djs
que utilizan os platos para to-
car directamente a súa músi-
ca. Abertura de portas ás 21
h. Venda de entradas (20 eu-
ros) en Fat Fly, Gonge Tipo
en Santiago; Portobello e

Noni´sna Coruña; Skoita en
Lugo; Tipo en Ourense, Fe-
rrol e Pontevedra; Elepé, Ti-
poe Urban zen Vigo.

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

CON LAS CANNES
ABIERTAS
Esta obra, de Ignacio An-
dreu e José Mª Peña,esta-
rá este xoves 5, venres 6,
sábado 7 e domingo 8 no
teatro Yago. Obra cómica
cun punto de tenrura.

BICOS CON LINGUA
Este xoves 5 ás 11:30 no Ya-
go.Teatro para o ensino me-
dio sobre textos de Suso de
Toro, Cándido Pazó, Aveli-
no Gleze Xabier Lama, en-
tre outros, interpretados por
Toño Casaise Artur Trillo.

SIDECAR
A compañía Belmondo re-
presenta esta peza, álbum
de fotos dunha viaxe que
fala da comunicación e a
incomunicación, da escoita,
do tacto e o contacto, nunha
aposta por unha dramatiza-
ción mestiza onde a estéti-
ca, a música e a comicidade
reactiven a comunicación
co espectador. O venres 6
ás 22 h. e o sábado 7 ás 23
h. na sala Nasa.

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.

VVigoigo
■ ACTOS

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. Tamén para adultos hai
uns cursos de aproximación
á arte contemporánea, De
principios de século á II
Guerra Mundial,os mérco-
res ás 19.

■ CINEMA

O EFECTOIGUAZÚ
Galiza Novaorganiza un ci-
ne-fórum dentro da súa cam-
paña por un plano de empre-
go xuvenil, onde proxecta-
rán esta fita na que narra o
conflito dos traballadores de
Sintel e a vida no campa-
mento que mantiveron du-
rante un ano no Paseo da
Castellana de Madrid. Para
abrir o debate sobre a situa-
ción laboral da xuventude
galega e a necesidade da au-
to-organización estarán Xo-
sé Manuel Sierra, traballa-
dor de Sintel e membro da
CIG, e Silvia Bermúdez,
responsábel comarcal da or-
ganización xuvenil. Este
venres 6 ás 19 h. no Centro
Cívicodo Casco Vello.

CICLO DE FANTASÍA E
CIENCIA-FICCIÓN
O Colectivo Nemocontinúa
coa proxección dunha serie de
adaptacións da banda deseña-

da. Desta volta poderemos
ollar The phantom(1996), di-
rixida por Simon Wincer,es-
te xoves 5 ás 21:30 h. no café
Uf. Máis información en
www.colectivonemo.tk

■ EXPOSICIÓNS

TINO GRANDÍO
A súa obra, pertencente aos
fondos da colección Caixa
Galicia, pódese ver até fi-
nal de febreiro na sede da
Fundación.

SANTIAGO MONTES
Colga os seus lenzos na sa-
la II do C.S. Caixanovaaté
o 22 de febreiro. “Montes
retrata o que ve non o que é,
mergullándose, cunha pre-
cisión case matemática, na
abstracción”.

LINO LAGO
O pintor amósanos o seu
traballo até o venres 6 no
Club Financeiro.

BICHITA
A galería Ad Hocacolle, até
o 31 de marzo, esta mostra
na que a artista betanceira
amosa unha serie de pintu-
ras, partindo de refugallos,
de imaxes divertidas, escato-
lóxicas e provocativas base-
adas na iconografía infantil,
coa única pretensión de di-

PREMIO DE NARRACIÓNS
XUVENÍS RÚA NOVA33
Poden participar todas as crianzas que o
desexen, que non teñan feito os 18 anos
o día 2 de abril de 2004, con textos en
galego ou castelán, dunha extensión mí-
nima de 25 e máxima de 125 folios, me-
canografados a duplo espazo. Os traba-
llos presentaranse por quintuplicado e
farase constar o nome, enderezo e telé-
fono, incluíndo unha fotocopia do DNI,
Libro de Familia ou documento equiva-
lente. Deben enviarse antes do 1 de mar-
zo a Biblioteca Nova 33,r/ Nova 33, 2º
- 15705 de Santiago, ao Apartado de co-
rreos nº 637, 15780 ou a calquera das
oficinas de Obras Sociais de Caixa Ga-
licia das principais cidades galegas.
Máis información no telf. 981 584 436.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS
Os traballos estarán expresamente escri-
tos para este concurso e serán orixinais e
inéditos e rematados no presente ano.
Tratarán temas ou problemas nas áreas
seguintes: Matemáticas, Física, Física do
Cosmos, Química, Xeoloxía, Bioloxía,
Farmacia, Ciencias Sociais, Económicas
e Ciencias Técnicas, de interese para Ga-
liza. Poden tomar parte no concurso li-
cenciados e doutores. Para optar ao Tra-
ballo de Investigación, é obrigado que to-
dos os seus autores teñan o título de Dou-
tor. Non poderán participar os membros
Académicos Numerarios e Correspon-
dentes da Academia Galega de Ciencias.

Na modalidade de Xóvenes investigado-
res menores de 28 anos, poderán partici-
par todos os mozos e mozas que non
cumpriran 28 anos antes do 1 de xaneiro
de 2004. Enviarase nun sobre pecho seis
exemplares escritos a dobre espazo, en
DIN-A4, sen sinatura, nin indicación que
permita a identificación. Na primeira pá-
xina só se expresará o título do traballo,
modalidade do premio, área en que se de-
sexa concursar e un lema. Cando o traba-
llo exceda as 200 páxinas, deberá incluír
un resumo do mesmo, por sextuplicado,
non superior ás 25 páxinas. Na categoría
de traballo publicado, ou en vías de pu-
blicación na revista da Real Academia
Galega de Ciencias, o Xurado examinará
os orixinais publicados ou xa aceptados
para a súa publicación dentro do prazo da
convocatoria, sen necesidade de que o
autor ou autores o soliciten e outorgará o
premio directamente. No interior e en so-
bre pecho co lema, indicarase o nome ou
nomes dos autores, enderezo, currículo e
unha declaración expresa do carácter iné-
dito do traballo. AFundación Caixa Ga-
licia resérvase o dereito de publicación
dos traballos premiados durante un ano e
sen contraprestación, sen prexuízo do de-
reito de propiedade intelectual pertencen-
te aos autores. Os participantes deben re-
mitir os seus traballos a: Secretario da
Real Academia Galega de Ciencias - De-
partamento de Bolsas e Premios da Fun-
dación Caixa Galicia, r/ Montero Ríos 7,
15706 de Santiago de Compostela antes
do 31 de marzo.

PREMIO FOTOGRÁFICO
OBXECTIVO DA MEMORIA
O colectivo Amigos dos Museos de Ga-
licia convoca este certame no que só po-
den participar fotógrafos afeccionados,
con traballos orixinais, en branco e ne-
gro ou cor, con tema relativo ao patri-
monio cultural galego (arqueoloxía, ar-
te, etnografía...), o seu pasado, estado de
conservación, reconstrución ou espolio
ou destrución ao que se lle somete a co-
tío. As fotos, sen limitación de número
por concursante, dun formato de 24 x 30
sen ningún tipo de enmarques, levarán
no seu dorso o nome do tema presenta-
do, lugar, concello e provincia no que se
realizou, data, número de orde no caso
de que o autor presente máis dunha ima-
xe  e pseudónimo do autor. Nun sobre
pecho figurará unha relación das foto-
grafías, número e título, xunto co texto
“Autorizo á Asociación de Amigos dos
Museos de Galicia, a publicar estas fo-
tografías”, asinado polo autor, e os seus
dados persoais. Os orixinais remitiranse,
antes do 10 de abril, por correo certifi-
cado ou entregaranse na sede da aso-
ciación, na rúa Sinagoga 22-baixo,
15001 A Coruña, ou no aptdo. 2.245-
15080 de mesma cidade. O xurado ou-
torgará 750 euros e un diploma ao pri-
meiro premio, 300 euros ao segundo, e
150 ao terceiro. Posteriormente farase
unha mostra coa selección das 100 me-
llores fotos no local da asociación. Máis
información en www.amigosmuseosga-
licia.org ou no telf. 981 210 101.

PREMIOS ORTEGA Y GASSET DE
XORNALISMO 2004
En memoria do pensador e xornalista, o
Consello de Administración do Diario El
País, SLconvoca estes premios aos que
poderán optar traballos publicados en es-
pañol, durante o ano 2003, en diarios ou
revistas de calquera país do mundo, esta-
blecéndose 2 categorías: O mellor traba-
llo de investigación ou reportaxe, artigo,
crónica, entrevista ou columna de opi-
nión; e o mellor labor informativo, indi-
vidual ou en equipo, realizado en medios
impresos, nunha das linguas do Estado
Español. Tamén se determina unha cate-
goría para a mellor información gráfica,
fotografía ou series fotográficas, asinadas
e publicadas durante o pasado ano, en
diarios ou revistas editados en lingua es-
pañola de calquera lugar do mundo. Os
traballos remitiranse antes do 31 de mar-
zo, polo autor ou por persoa ou entidade
que acredite o seu consentimento, ao pre-
sidente de Diario El País, SL (Miguel
Yuste 40, 28037 Madrid ), con dous
exemplares da publicación onde aparece-
ron na categoría de xornalismo impreso;
e dúas copias en formato 30 x 40 de cada
unha das fotografías en branco e negro
que opten ao premio na categoría de xor-
nalismo gráfico. Nas fotografías en cor,
incluirase unha copia en papel no mesmo
formato que as anteriores e un duplicado
en diapositiva, xunto cun exemplar do
xornal ou revista que a/as publicara. Os
premios teñen unha dotación de 15.000
euros en cada apartado.♦
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CONSELLERÍA DE
XUSTIZA, INTERIOR E
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución do 20 de xaneiro de
2004, da Dirección Xeral de Ad-
ministración Local, pola que se
publica a convocatoria para a
provisión, polo sistema de libre
designación, dun posto de tesou-
reiro da Deputación Provincial
da Coruña, entre funcionarios de
administración local con habili-
tación de carácter nacional.

SERVICIO GALEGO
DE SAÚDE
Resolución do 15 de xaneiro de
2004, da Dirección  Xerencia do
Complexo Hospitalario Univer-
sitario Juan Canalejo-Marítimo
Oza da Coruña, pola que se
anuncia concurso de arrenda-
mento sen opción de compra,
polo procedemento aberto e tra-
mitación anticipada, para o
arrendamento de oito vehículos
tipo turismo para a Unidade de

Hospitalización a Domicilio
(referencia C.100/2004).

CONSELLERÍA DEPESCA E
ASUNTOSMARÍTIMOS
Resolución do 26 de xaneiro de
2004 pola que se anuncia o con-
curso público aberto, polo pro-
cedemento de urxencia, para a
contratación da subministración
con fabricación dun buque de
salvamento e apoio. Prazo de
entrega: 1 de maio de 2005.♦

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

Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
luns.

Pódese
facer

a través
do correo,
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1.371,
36200

Vigo; por
Telf., 986
222 405,

por Fax
986 223

101ou
correo

electrónico
info@ano-

saterra.com

Vik Muniz
expón no
CGAC de

SANTIAGO.

Xa están
á venda as
entradas do
Festival de
hip hop en
SANTIAGO,
no que
participarán
Nach,
Juaninacka
e ARIanna
Puello,
na foto.



vertir. Conxuntamente coa
anterior o polifacético Suso
Fandiño presenta a súa obra
realizada a través de diver-
sos medios como debuxos a
lapis, fotografía, vídeo, ins-
talación e pinturas acrílicas
sobre táboa, nun discurso
creado a partir da dúbida do
que diferencia unha obra de
arte da que non o é.

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
con casi coarenta partici-
pantes, 320 fotos acompa-
ñadas de material documen-
ta de apoio como libros, ca-
tálogos, revistas e artigos de
prensa. Até o 16 de maio.

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, Woj-
cieh Prazmowski, Xurxo
Lobato, Aziz+Cucher ou
Xulio Correa, poderemos
ver os carteis das Fotobie-
nais e da Sala dos Peiraos,
catálogos, postais, revistas e
artigos de prensa.

CONCHA LAGOA
Mostra as súas obras na sa-
la III do C. Social Caixano-
va, até o 15 de febreiro.

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 GAGO
Ten unha mostra do seu tra-
ballo, até o 14 de febreiro,
na galería VGO (López de
Neira 3).

ANTONIA PAYERO
A pintora madrileña, que co-
mezou a camiño na Escola de
Artes e Oficios e na 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.

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

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

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. Caixano-
va, onde tocará pezas de Mo-
zart, Mendelssohn, Rossini
ou Piazzolla.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Baixo a dirección de Maxi-
mino Zumalavee a voz da
sopano Iris Vermillion
achegará ao C.C. Caixano-
va composicións de Mah-
ler e Brahms, o mércores
11 ás 20:30 h.

THE REAL MCKENZIES
O grupo canadiense chega co
seu , Oot & Aboot, para de-
leitarnos co punk céltico liga-
do ás súas orixes escocesas, e
un son, mestura entre Sex
Pistols, Dropkick Murphy´s,
Pogues e Robbie Burns. O
xoves 12 ás 21:30 h. xunto
cos vigueses Keltoi! no Igua-
na Club. Entradas (10 euros)
en Elepé, Columna, Tipo,
Café do Faroe Koxobar;na
billeteira costará 12.

■ TEATRO

ASÍ QUE PASEN5 ANOS
Esta peza de F. García
Lorca dirixida por Ánxeles
Cuña Bóvedo chega ao
C.C. Caixanovao sábado 7
ás 20:30 h. da man de Sa-
rabela Teatro.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

INDÍXENAS CON VOZ
As fotografías de Ramón
Capotille e Miguel Ángel
Núñezna Casa da Cultura.

O PLANETARIO
VIAXEIRO
Esta instalación da Funda-

ción La Caixaestará, até o
luns 9, na Casa da Cultura.

GALA Y DALÍ MÁIS
ALÓ DA INTIMIDADE
Fotografías que Marc La-
croix lle fixo á parella e que
se encontra na sala A. Rivas
Briones, até o domingo 22.

VViveiriveir oo
■ TEATRO

VANZETTI
As condicións de traballo
nos anos vinte do pasado sé-
culo eran inhumanas para os
traballadores. A demanda da
dignidade era respondida, as
máis das veces, con pistolei-
ros a soldo ou coa utilización
partidaria da xustiza. Ahisto-
ria de Vanzetti, inmigrante e
anarquista executado inxus-
tamente na cadeira eléctrica,
que representa a compañía
Teatro do Atlántico este xo-
ves 5 no teatro Pastor Díaz.

XermadeXermade
■ EXPOSICIÓNS

FOTOGRAFÍAS
DOS ANOS30
A Biblioteca Municipal

acolle as imaxes de Ra-
món Caamaño até o do-
mingo 22.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

KEVIN LYNCH
Nado en Chicago, vive en
Los Ángeles. Aínda que
traballa con Greg Gorman,
ao contrario deste, as súas
fotos revelan unha sereni-
dade tranquila aravés da
conxugación dos corpos e
as paisaxes panorámicas.
Na Serpente até o 20 de fe-
breiro.

■ MÚSICA

SPECTRUM
IMPROVMUSICHAMBER
Nesta quinta feira, día 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 do jazz até a músi-
ca contemporánea.

HIM
O domingo 8 ás 21:30 h.

(port.) a enerxía e carga
dramática desta banda fin-
landesa de rock gótico, un-
ha das máis populares do
momento. Información no
telf. portugués 229 389
978.

EAGLE-EYE CHERRY
O día 9, segunda feira, da-
rán un concerto no Coliseu
do Porto ás 21 h. (port.);
máis información no telf.
213 156 554 (port). Neste
mesmo lugar pero na quinta
feira 12 ás 21 h. (port.), to-
cará Dream Theater pre-
sentando o seu último ál-
bum Train of Thought;
máis información no telf.
214 583 333 (port.)♦

IMAXIN @ARTE
www.imaxinarte.org

Páxina electrónica do centro de arte en li-
ña de Caixa Galicia, que se creou para a
promoción e o apoio á creación baseada
nas imaxes e na fotografía. Inclúe unha
visita virtual, convocatorias e contacto.
Aínda que o nome da páxina está en ga-
lego, o contido figura en castelán.♦
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■ Amei a unha muller tanto que a dor
que sinto despois de perdela é máis
grande que o ceo. Añoro o seu sorriso, a
dozura da súa mirada, a tenrura do seu
amor. A beleza da súa aldea feliz. Aínda
teño a súa voz prendida na miña alma, e
o meu corazón non existe. Correo elec-
trónico: renacemento@terra.es.

■ 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 Ferrolte-
rra, precisa vocalista. As persoas
interesadas 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 cousas bonitas da vida, desexo
que me escribas e así poderás con-
tar cun novo amigo. Xosé, carri-
za1@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 euros.
Telf. 981 573 224, de 21 h. a 22 h.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

AA.C. Colectivo Camiñosda Coruña or-
ganiza, para o domingo 8, o Roteiro das
Melreiras polas terras de Caión-Bal-
daio, para coñecer aspectos da flora e
fauna local e datos hitóricos do litoral
bergantiñán. A convocatoria é aberta e o
autobús sae da estación dos mesmos ás
11 da mañá, costando a inscripción 1,5
euros. Máis información nos telf. 649
759 734 ou 696 507 825.♦

En RotaEn Rota

Yannis
Kadrás

expón na
galería

Trisquel e
Medulio de

TUI.

Matt Elliott,
á esquerda,
toca, xunto
con Many
Fingers no
Vademecwm
de VIGO
luns 9.
Nesta
mesma
cidade pero
o xoves 12
no Iguana
Club, estará
o grupo
canadiano
The Real
McKenzies,
sobre
estas liñas.

AMIGOS
DA
REPÚBLICA

O sábado 7
de febreiro
a Asociación
d e  A m i -
gos/as da
Repúbl ica
de Vigo ce-
lebrará, no
Centro Cívi-
co do Casco
Vello, unha
Asamblea
Extraordi-
naria onde
se someterá
a reforma
dos seus es-
tatutos a to-
dos os aso-
ciados, co
fin de adap-
talos á nova
Lei Regula-
dora do De-
r e i t o  d e
Asociacións.

O luns 9 ás
20 h. na

Casa do Li-
bro de VI-

GO, Quique
Costas, xe-

fe do
Departa-
mento de

Galego da
U. de Vigo,
dará unha

charla colo-
quio sobre
a Normati-

va de
Concordia.



H. VIXANDE
O Club Deportivo Carballiño
–un equipo de fútbol de Rexional
Preferente Sur– está de actuali-
dade porque nas súas camisetas
leva propaganda do club de al-
terne Ninfa’s. O seu presidente,
Avelino Rodríguez, sen embargo
non vía motivo para a polémica.

Vaia barullo que se montou,
pero parece que xa está solu-
cionado o problema.

De feito está resolto. A solu-
ción é que teño un novo patroci-
nador que me paga un pouco
máis que con Ninfa’s.

Pero quen é o novo patroci-
nador?

Iso sabémolo eu máis el, pe-
ro comprometinme a non dar o
nome até o fin de semana.

De onde saíu?
Arranxamos o problema os tres.
Vostede, o patrocinador e

quen máis, a Xunta?
Iso é, a Xunta debeu darlle un

toque porque eu xa falara con el e
era moi reticente, pero agora vol-
vín chamalo e non houbo ningún
problema para chegar a un acordo.

E que di o anterior patroci-
nador, o dono de Ninfa’s?

Non falei con el de momento
porque non puiden, pero xa me de-
ra todo o mando. Dixérame: “ti fai o
que vexas que é mellor para o club”.

E a subvención danlla igual?
A subvención non podían qui-

tarma porque eu non incumpría
ningunha lei. Tiña os meus derei-
tos, aínda que estiven en contacto
co secretario xeral de Deporte da
Xunta e negociamos o tema.

A Xunta dálles unha sub-
vención de 1.500 euros.

Dá 1.502 euros.
E canto lle pagaba o club ese?

Dábame algo máis.
Canto máis?
Algo máis dábame. Primeiro

deume unha axuda e logo iría
dándome algo máis, pero nin eu
mesmo sabía canto sería ao final.
Dependía do dono.

E agora, canto máis lle dan?
Iso tampouco podo dicirllo,

pero para algunha camiseta máis.
Que explícito! Hai moito

tempo que os patrocinaba o
puticlub?

Pois claro que si, levamos
desde principios de outubro.

E como contactou con eles?
Despois de mirar na vila do

Carballiño entre todos os indus-

triais e non haber ninguén que
me axudase con nada, entón bus-
camos nos arredores e a min
ocorréuseme ir onda este señor.
Daquela dixo que el me axudaba
con algo e entón eu mesmo lle
propuxen que a cambio leváballe
a publicidade nas camisetas.

Non se decatou de que po-
día haber unha polémica?

Nada, fíxeno así porque é un
local calquera, ten permiso de
apertura do negocio e nunca pen-
sei na polémica.

Pero si por exemplo agora
vén o xornal abertzale vasco
Gara e ofrécelle patrocinar as
camisetas, tamén aceptaría?

De todas formas non hai nin-
gunha lei que prohiba que saia
nas camisetas o nome dese local,
pero non vou poñer unha cousa
que saiba que está prohibida.

Pero Gara é un periódico
legal.

Non sei... eu sei que Ninfa’s
é un negocio legal.

E vostede vai polo sitio ese?
Para falar co dono tiña que ir

ao seu negocio.
De que o coñecía?
Non, non; non siga... Eu fun

aí como se se me ocorre ir a Ma-
teriais de Construción Cadavid
ou onda outro calquera.

E os xogadores que dicían,
estaban molestos?

Os xogadores nada, sabían
que andaba polas portas á procura
de patrocinador e cando lles dixen
que xa o tiña eles non preguntaron
nada. Os rapaces están contentos
porque de momento estou a cum-
prir con eles a fin de mes.

Vostede está casado?
Estou.
E que dicía a súa muller?
A miña muller pasa diso. A

miña muller, porque eu sexa pre-
sidente do Club Deportivo Car-
balliño e vaia buscar un patroci-
nador, non pensa mal. Os xoga-
dores, porque levasen o nome
dese club na camiseta, tampouco
tiñan por que ir por alí.

Por certo, o CD Carballiño
antes era o Arenteiro, un histó-
rico. Por que lle cambiaron o
nome?

Xa leva varios anos como
Club Deportivo Carballiño. Coido
que cambiou de nome porque sei-
ca había algo dun embargo e pare-
ce ser que cando se cambia de no-
me queda todo en suspenso, pero
non sei moi ben como foi todo.♦

Nº 1.115
Do 5 ao 11
de febreiro
de 2004 Lembrarán o xeneral Po-

well, unha pomba, ao
parecer, entre os falcóns

do goberno norteamericano,
mostrándolle ao mundo os
gráficos con raíñas e fotos
borrosas, proba irrefutábel,

segundo el, de que o Irak ti-
ña armas de destrución ma-
siva. A xente ben pensante
exclamou: Ah! Agora si que
está xustificado o ataque.
Só “os da protesta”, os que
“van de pancarta en pancar-

ta” dixeron que non crían
nada. Agora resulta que os
excéntricos tiñan razón. Dío
o propio xefe dos inspecto-
res norteamericanos David
Kay. Ás veces hai que pen-
sar distinto para acertar.♦
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Profecía
FRAN ALONSO

Era unha vez un afasta-
do Reino gobernado
por un home chama-

do Haznar. Era este un di-
rixente enérxico, que non
se amilanaba ante as voces
discrepantes. Xa ao prin-
cipio do seu mandato,
Haznar e o seu Ppartido
negouse a condenar o dita-
torial Réxime Anterior.
Había no Reino tres Países
Autónomos: Galegolan-
dia, Euskalandia e Catala-
nolandia. En Euskalandia
existía un anacrónico Gru-
po Armado que atentaba
de forma violenta e fanáti-
ca contra as Institucións
do Reino e os seus repre-
sentantes políticos, crean-
do un clima de insegurida-
de e confrontación social.
A inmensa maioría dos
Partidos Nacionalistas de
Galeuskalandia eran con-
trarios á violencia inxusti-
ficable que practicaba o
Grupo Armado, e defendí-
an a identidade política,
social e cultural dos seus
territorios desde a paz e o
diálogo. Aínda que non to-
dos se atrevían a dicilo,
moitos súbditos do Reino
pensaban que o mellor
xeito de acabar coa enrai-
zada violencia que asolaba
Euskalandia era crear un
marco de diálogo. Haznar
e o seu Ppartido non crían
nesa posibilidade, así que
procederon a ilegalizar,
vía lexistativa e xudicial, o
Partido que defendía a
violencia. Pero Haznar vía
en todos os Partidos Na-
cionalistas un perigo para
a Unidade do Reino, así
que creou un Estado de
Opinión favorable e fixo
unha Lei para procesar o
Xefe do Goberno e o Pre-
sidente do Parlamento de
Euskalandia. Máis tarde,
un partido da Oposición
do Reino conseguiu go-
bernar Catalanolandia. Pa-
sado un tempo, Haznar,
coa desculpa de que a
Oposición do Reino pac-
tara cun Partido Naciona-
lista Republicano, decidiu
aplicarlles a mesma lei e
procesou os seus dirixen-
tes. Posteriormente, coa
axuda do sector máis ro-
mano do seu goberno, lo-
grou que o Papa beatifica-
se a Constitución e, a me-
dida que o seu Estado de
Opinión se consolidaba,
promulgou leis contra os
que discrepasen dalgún
aspecto dos seus contidos.
Non faltou tempo para
que fosen prohibidos to-
dos os Partidos Naciona-
listas de Galeuskalandia,
perseguidos  e encadeados
todos os sospeitosos de
simpatizar co nacionalis-
mo (acusados de xenófo-
bos), e clausurados os me-
dios de comunicación que
publicasen as súas opi-
nións. E Haznar e os seus
foron felices e comeron
moitas perdices.♦

Ano XXVII.
IV Xeira.

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

Os xoguetes
de Xaquín
Lourenzo
para gozar
das Letras
2004

Os xoguetes
de Xaquín
Lourenzo
para gozar
das Letras
2004

Avelino Rodríguez, Presidente do CD Carballiño

‘A Xunta buscoume un novo patrocinador
para substituir a propaganda de Ninfa’s nas camisetas’
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