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O PP insiste en falar de ETA
para arrastrar os indecisos

(Páx. 19)

HISTORIA DE GALICIA
RAMÓN VILLARES

Ramón Villares debrúzase
sobre o noso pasado para
procurar nel as principais claves
da Galicia de hoxe.

O ANUNCIO POR PARTE DAETA DUNHA TREGUA SÓ ENCATALUÑA
dálle a razón ao que a prensa conservadora e o Partido Popular di-
xera a respecto do contido da conversa entre Carod Rovira e diri-
xentes da organización terrorista. Por outra parte, a colocación dun-
ha bandeira catalá no frontal da mesa, que se pode ver no vídeo eta-
rra, así como as alusións a Cataluña e ao independentismo catalán,
involucran de mala maneira a ERC na estratexia da ETA. Até hai
dous días Carod podía asimilarse a un casco azul ou a un Pérez Es-
quivel da paz. Hoxe xa non. Hai que crer o secretario xeral de ERC
cando di que el non pactou nada coa organización terrorista, mais a
coincidencia de interpretacións entre ETA e o PP déixalle ben pou-
cas saídas. Estamos, certo é, ante un xogo de símbolos, con só tres
mortes o pasado ano e unha maquinaria informativa gobernamental
perfectamente lubricada. Pero os símbolos son fundamentais en po-
lítica. A ETA vén dicir, co seu comunicado, que a política do Estado
pasa por ela, incluso sen necesidade de matar. Mais, co seu renarte
saúdo ao independentismo catalán, tamén di, cal abrazo do oso, que
non hai nacionalismo que poida desobedecer ou ignorar a súa estra-
texia. Existe unha Asociación de Vítimas do Terrorismo. Son víti-
mas humanas. Pero hai tamén unha vítima política: o nacionalismo
non violento, seña vasco, catalán ou galego e o mundo progresista
en xeral, como se pode ver en Cataluña. A ETA é así unha ameaza
de primeiro orde para o nacionalismo democrático. A dirección eta-
rra, nada ignorante do que é o xogo político, trata de neutralizar to-
das as vías nacionais que non pasan por ela mesma e pola súa estra-
texia. O PNV sábeo moi ben. A mensaxe da machada e a serpe re-
súmese en facer crer que non hai nacionalismo sen terrorismo (loita
armada no seu vocabulario). A mesma mensaxe que difunde o Par-
tido Popular. É certo que o PP tira partido propagandístico da vio-
lencia, e hai que ver en que medida! Pero é a ETA a que sementa. O
nacionalismo democrático leva anos, neste aspecto, entre a espada e
a parede. Carod Rovira vén de caer na rede. A ETA procura exten-
der a súa mancha de aceite, dividir ERC e conseguir apoios en Ca-
taluña como tivo até a matanza de Hipercor. Trata de gañar espazos.
Igual que trata de gañalos, no outro extremo, o PP, cando ademais de
non abrir o pacto antiterrorista a máis partidos, ameaza con expulsar
o PSOE, se este non rompe o goberno catalán. O nacionalismo de-
mocrático, e todos os defensores do pluralismo e do benestar, con-
tan cunha marxe de manobra escasa. Unha marxe que consiste en
condenar a ETA de todos os modos e en todos os ámbitos posíbeis,
conscientes de que xogan no envite o seu futuro. E confiar en que a
xente saiba comprender o carácter desa coincidencia perversa entre
todos os que tratan de reducir o espazo de xogo democrático para
manteren os seus ámbitos de poder.♦

PPSSddGG--PPSSOOEE  ee  BBNNGG  rreeccuuppeerraann  oo
ddiiáállooggoo,,  ttrraass  aa  rruuppttuurraa  ddee  VViiggoo

OO  aabbrraazzoo  ddee
SSaannttiiaaggoo

((PPááxx..  77))

En Soria hai
castros celtas,
en Galiza
seica non
Artigo de
Suso de Toro

(Páx. 12)

Entroidos
orixinais:
en Manzaneda
e cos
Bolechas

(Páx. 31 e 32)

Mulleres
en Santiago
contra
a violencia

(Páx. 10)

25 anos
de concellos
democráticos

(Páx. 13)
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O Xosé Bugallo, alcalde socialista de Santiago,

aperta a Néstor Rego, portavoz do BNG.



O frustrado intento de conseguir
para Galiza a presidencia da Fe-
deración Estatal de Confrarías de
Pescadores puxo de manifesto a
desunión do sector e as denun-
cias sobre a instrumentalización
das entidades de representación
das persoas que viven da pesca e
do marisqueo.

O patrón maior de Portonovo,
Xosé Antonio Gómez, quedouse
a dezaseis votos de conseguir a
presidencia da Federación Estatal
de Confrarías. O posto conse-
guiuno o andaluz
Juan Cervantes, a
pesar do menor
peso das confrarí-
as andaluzas no
conxunto da pes-
ca do Estado.

Xosé Antonio
Gómez partía co-
mo favorito, pero
non contaba cos
apoios abondo
porque non nego-
ciou con todo o
sector en Galiza.
Dos posíbeis 129
votos que ten Ga-
liza, só conseguiu 81 e deles non
todos proviñan de confrarías do
país, xa que aproximadamente
uns quince ou vinte sufraxios
procedían de fóra, principalmen-
te de Asturias e Tarragona. Da
análise dos datos extráese que
por Xosé Antonio Gómez vota-
ron menos da metade das 63
confrarías que hai no país –nas
que teñen dereito a voto na Fede-
ración Estatal o presidente e o
vicepresidente de cada confraría.

Xosé Antonio Gómez atribúe
a súa derrota “á deixadez, a que
partimos como favoritos e nos
confiamos, a que algúns votos
por correo non foron válidos, a
que algunhas confrarías non
asistiron, unhas porque nelas o

peso do marisqueo é maior e
compete á Xunta, outras porque
non quixeron...” Pero sobretodo,
Gómez culpa da súa derrota a
“unha contra campaña dalgunhas
confrarías que ademais eran ga-
legas”. Segundo el, trátase dos
pósitos que non están integrados
na Comisión de Confrarías Afec-
tadas polo Sinistro do Petroleiro
Prestige, dos que di que son “un-
ha minoría”. De todos xeitos, un
e outro grupo atribúenlle ao ou-
tro sector unha representativida-

de menor da que
asegura ter.

Mentres o gru-
po de confrarías
situadas fóra da
Comisión nega
manobras para
impedir a elección
do patrón maior
de Portonovo, o
certo é que a can-
didatura de Xosé
Antonio Gómez
partiu precisamen-
te da Comisión de
Confrarías Afecta-
das polo Petrolei-

ro Prestige, aínda que posterior-
mente déuselle maior aparencia
formal nunha reunión da Federa-
ción de Confrarías de Pontevedra.

A Comisión de Confrarías
Afectadas polo Prestige como im-
pulsora dunha candidatura á Fe-
deración Estatal partía despresti-
xiada no seu obxectivo. Esta Co-
misión xa desde a súa creación
atopou críticas pola súa parciali-
dade nas súas actuacións e por re-
alizar unha estimación de danos
da catástrofe ecolóxica moi rebai-
xada, precisamente de acordo cos
intereses da Administración.

Para as confrarías da Coruña,
Ferrol, Cangas, Aldán, Ogrobe,
Poboa do Caramiñal, Noia e A
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Fracasa o intento de presidir a Federación Estatal
por non consensuar a candidatura

As confrarías divididas por falta
de democracia interna

H. VIXANDE

As confrarías de pescadores están divididas e iso réstalles unha capacidade de negociación que lles
permitiría controlar o sector do Estado español e ter unha presenza forte nas reunións en Bruxelas.
As razóns: a pretensión dun grupo de pósitos de erixirse en representantes únicos de todo o sector.

Xosé A. Gómez é patrón maior de Portonovo e non conseguiu presidir a Federación Estatal de Confrarías.  Fotografías: PACO VILABARROS

‘Contra min
houbo unha contra
campaña de varias
confrarías galegas’,
Xosé Antonio
Gómez, patrón
maior de Portonovo.



Illa, a Comisión está instrumen-
talizada polo Partido Popular.
Precisamente, o cabeza visíbel
da Comisión é Evaristo Lareo,
presidente da Federación da Co-
ruña e un home ligado do PP.

A pesar da denuncia de instru-
mentalización da principal impul-
sora da candidatura de Xosé An-
tonio Gómez, o patrón maior de
Ogrobe, Francisco Iglesias, indi-
cou que votou polo patrón maior
de Portonovo, para a continua-
ción dicir que “hai xente que can-
do gaña presume e cando perde
bótalle a culpa aos demais”.

“Pola xente que di que me
votou, tería que ter máis de cen
votos”, protesta Xosé Antonio
Gómez. Este número só supera
en tres sufraxios aos obtidos po-
lo xa presidente da Federación
Estatal, o andaluz Juan Cervan-
tes, que contou con 97 votos.

Un tercio do sector

As confrarías da Galiza represen-
tan un tercio das que hai no Esta-
do. Ademais, o peso do Atlántico
e o Golfo de Biscaia é moi supe-
rior ao das confrarías do Medite-
rráneo, pero estas últimas conse-
guiron a presidencia e os princi-
pais cargos da dirección porque
presentaron unha candidatura
unitaria da que só se descolgaron
os pósitos de Tarragona.

O norte, porén, presentouse
dividido e houbo candidatura ga-
lega e cántabra. “Ademais, a
contra campaña de varias confra-
rías galegas fortaleceu a candi-
datura cántabra, que só quería a
presidencia e que non aceptaba
unha candidatura conxunta e un-
ha vicepresidencia”, asegura Xo-
sé Antonio Gómez.

Fronte aos 97 votos consegui-
dos polo gañador e os 81 colleita-
dos polo galego, o candidato cán-
tabro alcanzou 35 sufraxios. A su-
ma das forzas destes dous últimos
deitaría 116 votos, unha maioría
moi sobrada, pero imposíbel de
atinxir por falta de entendemento
entre galegos e cántabros. “Os que
si souberon negociar foron os da
contra campaña, que lle dixeron
ao candidato cántabro que non ían
votar por min”, asegura o patrón
maior de Portonovo. Pero a de-
nuncia de Xosé Antonio Gómez
tamén pon de manifesto a súa in-
capacidade para negociar cos cán-
tabros, algo que xa demostrara
cando acudiu a Madrid sen levar
consensuada a súa candidatura en-
tre todas as confrarías galegas.

A pregunta é: por que Xosé
Antonio Gómez non consensuou
a súa candidatura cos restantes
pósitos do país? El asegura que si
o fixo, pero o patrón maior da Co-
ruña, Torcuato Teixeira nega este
extremo: “Acandidatura de Porto-
novo non se dirixiu a nós para na-
da, algo que si fixo a do Medite-
rráneo, que polo menos enviou un
fax. De todas formas, visto o plan,
nós decidimos non ir a Madrid”.

Para Xosé Antonio Gómez as
xestións realizadas nas reunións
celebradas en Galiza abondaban
para garantir o voto das confrarías
do país. Pero a realidade é que non
foi así. A consecuencia é que Gali-
za queda sen representación nos
máximos órganos directivos da
Federación Estatal e tanto Gómez
como Teixeira falan do “ridículo”
do sector do noso país, aínda que
desde perspectivas opostas.

O novo presidente da Federa-

ción Estatal ofreceulle á Galiza
unha vicepresidencia pero por un-
ha vía non estatutaria, xa que es-
tes cargos son de elección demo-
crática. Aínda que
está aberto a acor-
dos, Gómez re-
xeitou “entrar po-
la porta de atrás”,
pero asegurou
que “Galiza non
vai deixar de estar
representada nas
reunións con Ma-
drid e con Bruxe-
las; iremos na de-
legación da Fede-
ración, aínda que
recoñezo que era
mellor que fóse-
mos sen interme-
diarios porque a nosa problemá-
tica é moi distinta á do Medite-
rráneo”.

Precedentes

A falta de habilidade para nego-

ciar é nova. Na elección da di-
rectiva da Federación no ante-
rior mandado, acontecida agora
hai catro anos, Galiza consegui-

ra unha vicepre-
sidencia a pesar
de que houbo ca-
tro candidatos
galegos para este
posto. O cargo
recaera sobre o
patrón maior de
Ogrobe, Francis-
co Iglesias, moi
crítico con Gó-
mez, aínda que
votou por  e l .
Destas, atinxir
unha vicepresi-
dencia cando se
concorría á presi-

dencia era estatutariamente im-
posíbel, aínda que sempre cabía
a posibilidade de presentar un
vicepresidente nunha lista dis-
tinta para blindarse ante even-
tuais derrotas da candidatura á
presidencia.

Sexa como for, o revés ten
que servir de lección, aseguran
uns e outros. O patrón maior de
Portonovo ten unha receita: “or-
ganizarse me-
llor”. O seguinte
paso será a crea-
ción da Federa-
ción Galega de
Confrarías, ase-
gura Xosé Anto-
nio Gómez, que
promete que “non
haberá nada coci-
ñado no proce-
so”. Aínda así,
subsiste o temor
de que se repro-
duza a mesma si-
tuación que de-
sembocou no de-
sastre de Madrid, xa que a Comi-
sión de Confrarías Afectadas po-
lo Prestige tomou partido nos
primeiros pasos para a creación
da Federación Galega e tamén
foi impulsora dos seus primeiros
pasos. As suspicacias xa agro-

maron por esa circunstancia.
“A Federación ten que incluír

nos Estatutos que corresponde á
asemblea da Federación Galega

a elección do
c a n d i d a t o  a
concorrer para
determinar quen
preside a Federa-
ción Estatal, co-
mo acontece en
Andalucía”, sos-
t é n  o  p a t r ó n
maior de Porto-
novo. Contodo,
isto implica un
risco: que a Fede-
ración Galega
sexa incapaz de
consensuar un
candidato e opte

pola súa imposición. Estaríamos
nas mesmas, un candidato gale-
go cunha posición debilitada po-
la falta de unidade e sen a posi-
bilidade de participar noutra can-
didatura máis solvente através
dunha vicepresidencia.♦
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Vén da páxina anterior

Poucos meses antes do aciden-
te do petroleiro Prestige, a
Consellaría de Pesca redactaba
o “Decreto 261/2002 de 30 de
xullo polo que se aproban as
normas reguladoras das Con-
frarías de Pescadores e das súas
federacións”. O texto viña a de-
senvolver a “Lei 9/93 de 8 de
xullo das Confrarías de Pesca-
dores de Galiza” e supuña un
paso adiante na democratiza-
ción do sector e na transparen-
cia no funcionamento das con-
frarías. Aparecía fortalecida a
Asemblea Xeral, incluíase un
control nas contas e democrati-
zábase a constitución dos órga-
nos de goberno.

Aínda que o Decreto atopa-
ra algunhas críticas nos sectores
progresistas relacionados co
mundo da pesca e o marisqueo,
a oposición máis frontal provi-
ña precisamente de grupos rela-
cionados co Partido Popular
nos pósitos. A razón era que a
transparencia e democratiza-

ción das confrarías socavaba a
súa estrutura clientelar e abría
paso á súa modernización.

Parecía que chegara o mo-
mento de rematar coas práticas
caciquís cando o
Prestige naufra-
gou fronte as
costas galegas.
Entón, a catás-
trofe serviulle ás
confrarías máis
críticas co De-
creto para recon-
ciliarse coa Con-
sellaría de Pesca
e demostrarlle a
súa utilidade co-
mo mecanismo
de intermedia-
ción entre o po-
der político e os
mariñeiros e mariscadores.

Mentres as confrarías máis
progresistas aliñábanse coa ma-
oiría cívica que demandaba me-
dios e denunciaba á Adminis-
tración, os pósitos máis relacio-

nados co PP facían de muro de
contención. O presidente da Fe-
deración Coruñesa, Evaristo
Lareo, condescendía con Fraga
na súa primeira visita á zona

afectada e os pre-
sidentes doutras
confrarías asentí-
an cando Raxoi,
López Veiga e
Fernández de
Mesa minimiza-
ban o alcance da
catástrofe.

P o s t e r i o r -
mente, Lareo e
os seus constituí-
an a Comisión de
Confrarías Afec-
tadas polo Presti-
ge e os sectores
progresistas res-

pondían coa creación da Coor-
dinadora de Confrarías de Pes-
cadores Danadas polo Prestige.
A unidade era máis difícil de
conseguir que nunca porque a
Comisión de Lareo facía de co-

rrea de transmisión do Goberno
e este último acusaba á Coordi-
nadora do mesmo pecado, pero
destas en relación coa Platafor-
ma Nunca Máis.

Aínda que en todo momento
os progresistas do mundo pes-
queiro e marisqueiro considera-
ron que o Decreto de moderni-
zación das confrarías seguía
adiante e era irreversíbel, toda a
operación para levar a Xosé An-
tonio Gómez á Federación
Estatal revelaba que a guerra
entre a Consellería e as confra-
rías máis caciquís quedaba en
suspenso. O obxectivo consistía
agora en controlar a Federación
Estatal e o fracaso podería debi-
litar a reconciliación entre a
Consellaría e as confrarías máis
clientelares porque a derrota
pon de manifesto que a súa uti-
lidade demostrada durante a
crise do Prestige era conxuntu-
ral. De ser así, reabriríase o pro-
ceso de democratización das
confrarías.♦

O Prestige, un paso atrás na organización do sector

A candidatura
de Xosé Antonio
Gómez impulsouna
a Comisión
de Confrarías
Afectadas
polo Prestige.

Torcuato Teixeira, patrón maior da Coruña, lembra que X.A. Gómez nin lles pediu o voto. Francisco Iglesias foi vicepresidente no pasado mandado.

Xosé Antonio
Gómez conseguiu
81 votos,
dos que uns 60
eran galegos,
cando Galiza tiña
129 sufraxios.

‘Votei polo patrón
maior de Portonovo,
pero como perdeu
bótalles a culpa aos
demais’, Francisco
Iglesias, patrón
maior de Ogrobe.



Tras non conseguir aprobar oposicións
para profesor de Historia, preparei as
de funcionario do Corpo de Axudantes

de Institucións Penitenciarias e conseguín
unha praza pouco despois. Era o ano 1989,
xusto no intre no que a ETA acababa de facer
público un comunicado no que declaraba ob-
xectivo militar os funcionarios de prisións. 

Eu relacionárame durante os estudos en
Santiago con xente de esquerdas e estaba
afeito a un ambiente liberal e dialogante.
Por iso, cando en febreiro do 90 entrei na
cadea de Bonxe o contraste foi brutal. Ha-
bía moitos fascistas traballando como fun-
cionarios, algúns declarados e outros que
non o manifestaban pero que o eran na
práctica. Había funcionarios que a título in-
dividual eran boa xente e traballaban impe-
cabelmente, pero non estaban organizados.
Por iso, dous compañeiros da CIG, un ra-
paz de León e máis eu fixemos unha revis-
ta na que intentabamos defender unha filo-
sofía de traballo oposta á que alí se levaba
a cabo maioritariamente. Dicían os presos
que aquilo era un primeiro grao camuflado
e tiñan razón. Había moita tensión nas rela-
cións cos presos, moito autoritarismo inne-
cesario, moitas tensións tamén entre o plan-
tel, polo que realmente actuabamos á de-
fensiva, buscando apoios para facermos un
espazo e foi moi útil o apoio da dirección
do cárcere. Traballaban alí un equipo da
Cruz Vermella cun programa de desintoxi-
cación de drogodependencias e había unha
actitude moi hostil con eles por parte dun
sector maioritario do funcionariado. Nós
optamos por defendelos, facendo un pouco
de colchón amortecedor. Defendiamos un
ambiente máis distendido de traballo e a
potenciación dos estímulos positivos, fron-
te á represión pura e dura. Ter uns calcetíns
tendidos na fiestra podía supoñer un parte
de vinte ou trinta días de privación de pase-
os. Os recontos na cela había que pasalos
erguido da cama, en caso contrario era ta-
mén motivo de parte pola comisión dunha
falta grave. Nos cacheos integrais, que se
podían facer por calquera motivo arbitrario
(ás veces por represalia ilícita) podías exi-
xirlle ao interno que erguese os testículos e
fixese flexións diante túa. Os internos, ás

veces, reaccionaban con agresividade e o
ambiente envelenábase. Até por ser “permi-
sivo” tiñas disputas con este tipo de com-
pañeiros. Había pelexas entre internos. Ha-
bía autolesións, requestas, plantes... e non
era raro solucionar os conflitos vía expedi-

tiva, mandando un preso ao illamento e es-
posándoo á cama se daba a lata. As síndro-
mes de abstinencia pasábanse a pelo. Non
se daba metadona, non se daba medicación
máis que en casos xustificados e, claro, a
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O columnismo é un
xénero xornalístico
que unhas veces roza
a masturbación e
outras a retórica. Hai,
non embargante,
columnistas que, só
por selo, merecían a
academia. Haro
Tecglen, que non é
membro da española.
En Galiza, Xoán Soto
(El Progreso) ou
Barreiro Rivas (La
Voz), por citar só un
par. Nestas mesmas
páxinas hainos de
bandeira. Ritmo,
agudeza,
independencia. Son
como estrelas fugaces
nesta noite
bigotuda. 

O novo Carrefour
fixo pleno de vendas
este natal vigués. Pero
xa marcharon os Reis
Magos. Despediron
todos os
traballadores. Algúns
trasladáranse desde
outras cidades cunha
promesa de emprego
estábel. Contratarán
outros. Cada un novo,
subvención ao canto.
Cousas da Xunta. A
xustiza mira para
outro lado. Non se
debe criticar isto. Hai
que estar atentos,
porén, a eses falsos
parados que cobran
un subsidio de 400
euros e fan chapuzas.
Eses si que son
perigosos.

Os EE UU aboliron a
ditadura iraquí.
Agora, o novo réxime
quere ordenar a
sharia, lei islámica
que, entre outras
cousas, discrimina a
muller. Paul Bremer,
gobernador
norteamericano, di
que non a admitirá.
Se cadra ten que
impoñer de novo a
Constitución laica de

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

A miña experiencia
penitenciaria.  Bonxe, Tenerife

II e Pereiro de Aguiar
RAMÓN COIRA

O testemuño dun funcionario de prisións  de
esquerdas que reivindica a importancia do
seu traballo nun ambiente marcado pola agre-
sividade, a violencia e certos xeitos totalitarios.

Cartas

Dicionarios de refráns
No número 1.113 d’A Nosa Te-
rra hai unha errata que, se cadra,
era ben rectificar.

Na sección de ‘Sociedade’
cando falan de que “O Ramón
Piñeiro e o ILG colgan na rede
trinta millóns de palabras” din
“a día de hoxe o galego carece
de dicionarios impresos que
inclúan a versión galega de re-
fráns en castelán, aínda que si
existe a versión contraria.” 

G e r m á n  C o n d e  Ta r r í o
(Ed i tor ia l  Galax ia ,  2001)
presenta impresa a versión
castelá e francesa de 1.120
refráns galegos. E nós temos
impreso  (CIRP 2004 / ISBN
84-453-3654-1) e tamén na
rede en PDF (ht tp:  / /  ea-
nes.cirp.es/cdn/) a equivalen-
cia bidireccional (galego-
castelán / castelán-galego) de
máis de 4.000 refráns, prepa-
rada por María do Rosario
Soto Arias. 

Este traballo ten por título
‘Achegas a un dicionario de re-
fráns galego-castelán, caste-
lán-galego’): é certo que a edi-
ción impresa está xa esgotada,
pero o libro pode baixalo en-
teiro da rede calquera persoa
interesada no tema.♦

XESÚSFERRO RUIBAL
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)

O ‘galego’de Peridis 
Peridis é un arquitecto. Pero é
máis coñecido pola súa colabo-
ración en El País. Todos os días
ten unha tira de cómic que apare-
ce como editorial.

Peridis preséntase como pro-
gresista. Nas súas tiras, cando
aparece o nacionalismo –só o
vasco e o catalán– é para ataca-
los, asociándoos á dereita ou ao
terrorismo. 

A partir do pasado sábado 14
de febreiro xa sabemos o que
pensa dos galegos. Peridis, na
devandita tira,  fai un listado das
cualidades positivas que ador-
nan a figura do candidato que el
apoia, Zapatero, situado á es-
querda. E un listado de cualida-
des  en negativo do candidato do
PP, Mariano Raxoi. De Zapatero

di que é “dialogante, educado,
claro, transparente, responsábel,
consciente”. De Raxoi di que é
“opaco, galego, escuro, escorre-
gadizo, pouco dialogante, moi
indolente”.

É dicir que, como cualidade
negativa, pon que Raxoi é gale-
go. As cualidades de un e de ou-
tro son, supostamente, opostas.
Así a palabra dialogante opón a
de opaco. Se Zapatero é “educa-
do”, Raxoi é “galego”. Non está
a falar dun xentilicio, senón dun
insulto. Xa sabemos que unha
persoa culta española ten no seu
vocabulario a palabra gallego
como o contrario de culto. Se Pe-
ridis ten un bo nivel cultural e in-
da por riba ten unha tribuna den-
de a que pode influír, non quere-
mos pensar que foi un cazapo. É
o insulto que está no seu sub-

consciente. E está a promover un
concepto falso dos galegos.♦

XESÚSLÓPEZ PIÑEIRO
(PONTEDEUME)

Unha poética
alegación
contra a vosa grave
imputación

Permítaseme señores
que con poesía defenda
a miña culpábel acción,
da que vostedes fan acusación.

Voulles contar amigos
a xeito de romance antigo
os terribles feitos acontecidos:
“Unha mañá do San Xoán

Continúa na páxina seguinte
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xente buscaba colocarse a toda costa. A SI-
DA facía estragos. Canto máis duro e estrito
fose un funcionario máis “profesional” era.
Un xefe de Servizos podía chegar borracho
e ir a unha cela a cachear un interno sen
motivo e non pasaba nada. Nos cacheos po-
diamos deixarlle a cela patas arriba ao in-
terno. Aínda asi, por se acaso algunha vez
se estimaba un recurso, a hostilidade cara
aos xuíces de Vixilancia, a prensa e políti-
cos era tremenda. Moitas normas eran ile-
gais e nós sentiámonos acosados. O réxime
disciplinario dos funcionarios era tamén
bastante estrito pero a “profesionalidade”
case nunca se reprimía.

Baste con dicir que en dous anos que
estiven alí en prácticas fixen ou asinei
máis partes que en todos os anos restantes.
E tamén quero dicir que era máis doado ser
brando falando en castelán que falando en
galego. Porque o galego, con frecuencia,
ten que demostrar a súa lealdade e ao cas-
telán xa se lle presupón. O idioma podía
ser tamén fonte de conflitos. E falar en ga-
lego non estaba ben visto, a non ser que fo-
ses máis “profesional” ca eles. Oín contar
que un compañeiro viu como outro lle pe-
gaba a un interno e el separounos, o que
motivou que varios funcionarios se lle bo-
taron enriba, abouxándoo verbalmente
posteriormente.

Aquela prisión non se consideraba das pe-
ores e oín comentarios de prisións como Puer-
to de Santa María, Daroca... que me poñían os
pelos de punta. Motivo polo que me considerei
moi afortunado cando á hora de pedir traslado,
fun destinado ás oficinas do centro penitencia-
rio Tenerife II. E alí foi onde, polo contexto e
circunstancias, me fun indignar.

Cando a ETA atentou contra un funciona-
rio de prisións en Martutene, instalouse un
clima de vinganza entre os compañeiros. Ou-
vinlle comentar a un tal Virxilio que ben po-
diamos envelenarlles a comida aos etarras alí
pechados. E, de feito, os presos desconfiaron
e negábanse a comeren na bandexa a non ser
que llela servisen na súa presenza. 

Eu non quero presumir de ser o mellor
funcionario nin a mellor persoa que había
alí porque sería falso. Agora que si pode que

fose o que tivese as ideas máis
claras e, ao mesmo tempo, o
máis covarde. Para intentar
xustificarme poñerei un par de
exemplos do que se podía es-
coitar alí nunha conversa nor-
mal. Dicía, por exemplo, un tal
Carballo que na prisión vella de
Lugo unha vez sacara unha in-
terna da cela, déralle unha du-
cha e violáraa. Eran a vella gar-
da e case todos tiñan pistola.
Hoxe agardarán tranquilamente
a súa xubilación como mandos
intermedios da Administración
Penitenciaria.

En Tenerife había un director
que eu considero fascista. Dába-
lles corda a un grupiño selecto
de nazis, entre os que destacaba
un Xefe de Centro que até saíra
na prensa. Nin me lembro do seu
nome. Os etarras en Tenerife
eran moi belixerantes e había tres internas
que se negaban a ser cacheadas manualmen-

te ao sairen e entraren na cela.
As funcionarias estaban obriga-
das a facelo pola forza. Até que
un día catro delas se reviraron e
se negaron a facelo máis. O di-
rector intentou expedientalas pe-
ro non se atreveu. 

Finalmente acabei en Pereiro
de Aguiar que, con todo o que se
pode criticar dela, é a mellor ca-
dea que coñecín. Eu sempre ti-
ven certo afán de protagonismo
e de facerme notar porque o
prestixio do funcionario de pri-
sións estaba á altura do betume e
coido que é conveniente de-
fendermos o noso papel desde o
que eu considero unha postura
progresista, como un xeito de fa-
cernos cun espazo dentro e de
atraer a maior xente posíbel ás
nosas posicións.♦

RAMÓN COIRA LUACES é funcionario de prisións na
cadea de Pereiro de Aguiar
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Sadam. (Nota: Irak
foi un estado laico
desde 1959 até que
entraron os
Abrams).

A conto da sentenza
contra os sindicalistas
de Lugo e a
virxindade da
maxistratura. O 54%
dos xuíces declárase
de dereitas, o 18% de
centro dereita e o
24% progresista,
segundo datos de
1994 (Maravall,
2003, p. 201). 

Fala a Igrexa dos
fillos en parellas
lesbianas. Parécelle
inaceptábel e moi
grave porque
condenan un neno a
vivir sen pai. Non
debe lembrar a
xerarquía eclesiástica
cantos sobriños de
cura hai polo mundo.
Culpa, sobre todo, do
tabú do matrimonio
dos sacerdotes.
Consecuencia, á súa
vez, do interese da
Igrexa por impedir os
dereitos de
herdanza.

Os partidos
progresistas falan de
liberdades, dereitos
sociais, mais ninguén
discute xa o modelo
económico,
capitalista, por
suposto. Aínda que
nos EE UU florecen as
Enron e en Italia as
Parmalat. Habería
que pedir entón un
capitalismo honrado e
non corrupto. É
posíbel?

ETA anuncia unha
tregua por barrios.
Non matará en
Cataluña. De ser
hoxe, teríase salvado
Lluch? Ou mataríano
igual nunha das súas
viaxes a Donostia?
Viaxes que o socialista
adoitaba facer, por
certo, para defender o
diálogo.♦

‘Cando a ETA
atentou contra
un funcionario

ouvinlle
comentar a un
tal Virxilio que
ben podiamos
envelenarlles a

comida aos
etarras alí
pechados”

Xosé Lois

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

a miña porta sentín chamar,
batían con forza nela
mesmo non me deixaban soñar.
As donas da biblioteca petaban,
cultura, poesía, literatura
filosofía, humor, aventura.
Berraban trasnos, fadas, ananos,
seres máxicos de Miranda.
de Ferrín a espada Milmanda.
A dama e o cabaleiro,
do grandísimo Cunqueiro.
De Italo Calvino nas terras de Dante
o seu señor barón rampante.
Valeinos señor dos contos contador,
foi tomada a biblioteca polo 

exército matador!
con eles chegaron as armas,
as guerras, as mentiras.
o terror da morte sen nome,
das crianzas extinguidas,
das pernas arrincadas,

coas bombas dirixidas.
non o puiden soportar,
axiña partín loitar
cara ao sacro templo do saber,
onde terlle os libros amor,
a casa de Xoán de Requeixo,

noso señor trobador.
ía eu cargado coas armas da paixón,
cunha bici, un lapis e un vello

papel marrón,
cheguei ao lugar dos feitos,

a Praza do Cantón,
onde tivera lugar aquela infame

violación.
Batalla vou dar señores!
disparando axiña frases,
poemas, debuxos e contos,
escribín “adeus ás armas”

pintei un “Nunca máis”
mesmo puxen “viva Ghandi”
“bicis si, bombas non”.
tamén quixen dar lección
da matemática prohibida
“+libros-armas=+libres”
fermosa e terríbel ecuación
dunha insubmisa educación.
o cabo do tempo chegaron
forzas do orde español
berraron, ordenaron
mesmo o humilde papel racharon.
eu retomei o combate,
co inmenso poder da palabra
da liberdade de expresión,
eles dixeron non!
mais eu seguín insistindo
noutro papel escribindo
contando, brincando e cantando.
axiña de aló marcharon e eu

escoitei: bailemos!
dentro da vella Casa de Lemos
sorrisos, aplausos, cantigas.
eran o Principiño, Rosalía,

Gatipedro,
Quixote, o mesmo meniño Mateo...
habitantes dos libros con festa e

canción
porque alguén acordou liberalos
de tan grave humillación.

Declárome pois culpábel,
sancióneme, por favor.
orgulloso ficarei nesta vida,
por saber que un día fun

condenado,
mesmo na alma ferido,
por ter amado as bibliotecas
a paz e as bicicletas,

e contra as malditas metralletas,
coa poesía defendido.

Con este texto, presentado como
alegación na Subdelegación do
Goberno de Lugo, o autor, da
ONGD ‘Bicis pola paz’ conseguiu
ser exculpado dunha falta grave
por interromper unha charla de
promoción do exército profesio-
nal na biblioteca Xoán de Re-
queixode Chantada.♦

ANXO MOURE
(CHANTADA )

Oposición interesada

Talvez sexa moi inxenuo pensar
que a oposición (a un goberno
moi de dereita: arrasa con todo o
público, como eles xa teñen o
sector privado) non só na teoría
senón tamén na práctica, é dicir
no poder (aínda que sexa parcial:
local, provincial, autonómico,
pódese facer moitas cousas), de-
be ser algo distinto do capitalis-
mo salvaxe, por iso é oposición,
claro. Pero non. Sigo.

Non me estraña que haxa
moitos cidadans que digan que
todos os políticos e todos os par-
tidos, son iguais, unha vez no
poder, claro; entendo a absten-
ción (non son votos do PP), vexo
lóxico o escepticismo, a confu-
sión: que só favorecen ao PP...
porque están unidos e, até para
votar son moi disciplinados, esa
palabra maldita para a esquerda,
até o punto que a súa ausencia
causou estragos. Como a palabra
traballo aínda parece queimar:
moitos supostos esquerdistas fo-
xen do traballo e, de poder, vivi-
rían sen traballar (así entraron
moitos en política). Hai máis.

Ao paso que levamos temos
PP para todo o século XXI: se
cando un dirixente político, un
cargo público electo, o primeiro
que fai ao tocar poder é autosubir-
se o 88 por cento os seus emolu-
mentos oficiais e, xustifícao como
“que hai que dignificar a vida po-
lítica”, soa a burla. Ou sexa que os
cidadans de a pé, non teñen digni-
dade: o soldo sóbeselles con arre-
glo a esa farsa chamada IPC.

Cobrar 5.000 euros por un
posto de responsabilidade provin-
cial parece un síntoma de corrup-
ción. Só que na dereita esa actitu-
de é como máis natural; é o que se
agarda, pero na oposición...♦

XOSÉ GARCÍA
(FERROL)

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.

Estarán identificados co nome, enderezo,
documento de identidade e asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de

publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre

orixinais non solicitados.



A xeración dos
trinta e tantos
César Casal comenta, en
La Voz de Galicia(16 de fe-
breiro), as actitudes da súa
xeración. “Os que temos
trinta e tantos somos exper-
tos en queixarnos. Dicimos,
e é certo, que nos matamos a
estudar e que nos pagan co-
ma se non soubésemos ler e
escribir. Chupamos contra-
tos lixo que non dan nin pa-
ra pagar o aluguer. Claro
que o emprego medrou, pe-
ro a que prezo. Se pedimos
xustiza, dinnos que hai un
bus na porta con guichos
que se parecen moito a nós e
que queren ocupar a nosa
mesa. Mais tamén somos
unha xeración experta en
protestar até cando estamos
a gusto. Chéganos un dedal

de auga para nos afogar. Te-
mos fillos e empaquetámos-
llos aos avós porque non po-
demos con eles. Somos un-
ha xeración mimada. En-
frontámonos a dificultades,
pero temos que recoñecer
que levamos vinte anos to-
mando copas. Vivimos o fi-
nal da movida, vivimos a

España da burbulla da Expo,
vivimos a España vai ben.
Vaciláronnos moito, pero
calquer problema parécenos
un xigante. Somos unha xe-
ración de manteiga. Teño
amigos galegos que se afun-
den porque en Galiza chove.
Coma se en Galiza nunca ti-
vese chovido! O noso um-
bral de dor está polo chan.
Temos tanto que aprender
dos nosos pais e avós”.♦

Os campesiños
adíantanse
aos obreiros
O director de Le Monde Di-
plomatique, Ignacio Ramo-
net, comenta, en La Voz de
Galicia (18 de febreiro), o
seu último encontro co líder
agrario da antiglobalización
José Bovée con Evo Mora-
les, líder opositor de Bolivia
que formara parte do sindi-
cato internacional Vía Cam-
pesiña. Ramonet afirma que
ambos son “a proba viva de
que, nas loitas actuais contra
a mundialización neoliberal,
os líderes campesiños son
máis activos que os dirixen-
tes obreiros”. “Ningún des-
tes últimos destacou, segun-
do Ramonet, nas múltiples
manifestacións de protesta
organizadas desde aquela,
fundadora, de Seattle en de-
cembro de 1999”.♦
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Rimini
BIEITO I GLESIAS

Hai dous tipos de herois do desporto especialmente
propensos á morte morrida, que son un regalo prós
xornalistas ávidos de elexía e bombástico obituario: o

boxeador que a vida deixou KO –Urtain coma tal– e o
grimpeurciclista, señas ilustraciós dun tema clásico (sic
transit gloria mundi), do romance moi moral do ascenso e a
caída. O público conmóvese ata os entreforros da alma con
semellantes biografías, pois o suceso dos outros sempre é
máis levadeiro cando vai seguido dun fenomenal fracaso.
Finou un rubideiro das cimas alpinas, Marco Pantani,
alcumado O Pirata, e as crónicas subliñan a súa soidade
derradeira, entocado nun cuarto de hotel e coa única
compañía de ansiolíticos, antidepresivos e hipnóticos
sedativos. Esa agonía delata as carencias da felicidade
química. Seica non falaba con ninguén, deixábanlle a comida
onda a porta e (pra asombro de xornalistas do pau moderno)
non dispuña dun teléfono móbil. Todo escalador, afeito a
escapar do pelotón, é antigregario. Faleceu en Rimini, cidade
descrita nos diarios como unha especie de Benidorm, de
praias desertas nesta época do ano. Algús atrévense a insinuar
que tal desolación pudo rematar de tristeza o gabeador de
Alpe D´Huez e do Mortirolo. Imposible, porque Rimini é o
espazo máxico de Amarcord,recreado pola saudade de
Fellini. Expirar alí é unha promesa certa de Paraíso. Se na
Gloria non está a romántica Gradimska, nin un tolo que berra
empoleirado nas árbores (Voglio una donna!), o cabeza de
familia que se arrepón ó fascio e a un cuñado pegagorras,
aquel lanzado dacabalo da moto roncadora ou a estanqueira
de tetas ubérrimas; entón eu de boa gana renuncio ó Ceo.♦

Un Espía no Reino de Galicia

Por un euro
MANUEL RIVAS

Agora xa sabemos en canto valora o goberno español a
liberdade de expresión e o dereito á información.
Federico Trillo, o ministro de Defensa, ofreceulle un

euro á impertinente xornalista que lle pregunto polo Iraq. Un
acto de sinceridade o do ministro de Defensa. Acto que lle saíu
dos dous principios fundamentais, dese territorio que a
burguesía francesa chama moi decentemente les bijoux de
famille (as xoias da familia) e a dereita española de toda a vida
chama os collóns. 

Trillo é que é un liberal consecuente. Ás cousas hai que
porlles prezo. A todas. Existe unha hipocrisía que ten as mentes
confusas e esgazadas. É esa que diferencia entre os valores
humanos e o prezo das cousas. Dende pequerrechos dinnos que
a dignidade e a honra das persoas iso non hai quen o pague. E
Trillo, que de honra debe saber un huevo e de dignidade outro,
pois vai e así, a ollo de catastro, valora todo iso nun euro.

Home, eu a verdade é que pensaba que valía moito máis,
a liberdade. Pero é que eu non estou moi atento ao mercado
de valores. Por exemplo, eu non sei como anda o valor de
Deus. Trillo, ademais de liberal, disque é do Opus. Este
goberno é de xente moi crente, andan todo o día con Deus na
boca, mesmo para meternos na guerra falan de Deus, así que
supoño que teñen información privilexiada. De David
Beckham e doutros galácticos, sabemos o prezo, mais non
son públicas as condicións do contrato deste goberno con
Deus. Hai que preguntarllo a Trillo. Ao mellor aínda nos
solta un dólar. 

Eu sonvos conservador de toda a vida, mais penso que isto
do liberalismo hai que tomalo en serio. É ou non é? Porlle
prezo a todo. E que se vexa na información da bolsa. Así poder
mercar e vender valores humanos ao xeito das accións. Un
quilo de vergoña. A ver, canto sería o custo dun quilo de
vergoña? Un quilo de vergoña natural, un quilo de vergoña ben
fresca, un quilo de esencia de vergoña. Poderiamos mandarllo
a Trillo. Ao mellor non coñece o sabor da boa vergoña, tan
semellante ao sabor humilde das verzas. Eu o que teño medo é
que llo revenda a Alfredo Urdaci, o director de informativos da
TVE. Por un euro.

De teren prezo taxado os valores, os dereitos, as crenzas,
aínda poderiamos mercar un pouquiño de esperanza. Home, eu
supoño que a esperanza, de se pór á venda, estaría a prezo de
azafrán. Pero iso é o que ten a esperanza, que se acadas unha
pouquiña, uns miligramos, pois dálle sabor a todo e pódese
compartir. Non hai cousa máis linda que ver xente na mesma
mesa mollar no prebe da esperanza. Eu sei dalgunha feira onde
aínda se pode atopar esperanza a granel.

De vir Trillo a Galicia antes das eleccións, hai que ir facerlle
moitas preguntas. Preguntas algo críticas, pero sen pasarse,
como a de que cor é o cabalo branco de Santiago. Que estea
ledo o home, que solte andoriñas. A un euro por pregunta aínda
poderiamos xuntar para unha cachucha de Antroido. ♦

SANTY / El Progreso, 11 de febreiro de 04

José Bové e Evo Morales.



Tal como recoñecen os repre-
sentantes de calquera das dúas
forzas, o camiño non foi doado.
Bugallo probabelmente se equi-
vocou pensando que podía go-
bernar co seu equipo en solita-
rio, e viuse obrigado a intentalo
despois buscando o apoio do PP,
co que chegou mesmo a conso-
lidar algún acordo, pero a expe-
riencia serviulle para decatarse
de que Dositeo Rodríguez, vo-
ceiro popular, pedía un prezo
moi alto pola súa colaboración.
Até o punto de que chegou un
momento no que parecía que
Santiago ía ter dous alcaldes,
como se viu no caso en que Ro-
dríguez foi recibido polo presi-
dente da Xunta antes que o pro-
pio alcalde compostelán. O vo-
ceiro do PP pensou que chegara
a súa hora de mandar nunha
Compostela que sempre tivo nas
súas miras máis ambiciosas, e
“pasouse de listo”, por dicilo
con palabras que pronunciou un
socialista que forma parte do
equipo de Bugallo.

Mentres tanto, a presión so-
cial foi subindo e chegou mes-
mo a proceder das propias filas

socialistas que nunca viron natu-
ral nin conveniente gobernar co
apoio do PP. O caso máis para-
digmático representouno a pre-
sentación dun plano para cons-
truír na Alameda un aparcadoiro
e un túnel soterrados que foi ra-
pidamente contestado por unha
parte dos veciños da zona afec-
tada. Os de Bugallo víronlle, por
dicilo claramente, as orellas ao
lobo e convencéronse de que po-
dían acabar pagando un alto pre-
zo en imaxe pública. Non en
van, unha boa parte da socieda-
de compostelá acabou deman-
dando –tanto dende o BNG co-
mo do PSOE– a constitución
dun goberno de coalición que ti-
vese un programa político so-
cial, progresita e nacionalista.
Dalgunha maneira, e isto tamén
o recoñecen agora as dúas forzas
gobernantes, acabou impoñén-
dose o sentido común.

Houbo que superar atrancos.
A xestión do lixo foi un deles. O
BNG segue pensando que a deci-
sión de incorporarse a Sogama
non foi acertada e Bugallo aínda
garda esta espiña cravada nalgún
lado da súa relación cos agora

socios de goberno, que tampou-
co lle deron luz verde para apli-
car o seu plano de remodelación
da Praza de Galiza. Convocarase
un concurso de ideas para aco-
meter esa remodelación segundo
o criterio de que a citada praza
debe seguir sendo un espazo
aberto con zona verde. Tamén
lles deu que falar o urbanismo,
cuxas competencias seguen nas
mans dos socialistas, e queda no
ar se debe ou non conformarse
unha xerencia.

Sen que fose necesario apli-
car un criterio estrito de propor-
cionabilidade, como sucede no
caso de Pontevedra, en Santiago
firmouse un acordo de goberno
que marca claramente as liñas
programáticas básicas en mate-
rias de vivenda e urbanismo,
emprego, calidade de vida, mo-
dernización municipal e colabo-
ración institucional, fomento da
participación, funcionamento
do goberno e organización mu-
nicipal.

Neste reparto, correspóndelle
ao PSOE desempeñar as delega-
cións de Urbanismo e Patrimo-
nio, Presidencia e Relacións Ins-
titucionais, Turismo, Rehabilita-
ción do Casco Histórico, Facen-
da e Orzamentos, Tráfico e Se-
guridade Cidadá, Infraestruturas
e Equipamentos, Medio Am-
biente e Servizos Básicos, Perso-
al e Réxime Interior e Benestar
Social e Muller.

Os nacionalistas teñen ao seu
cargo as delegacións de Educa-

ción, Mocidade e Normalización
Lingüística, Cultura e Auditorio,
Deportes e Relacións Veciñais,
Promoción Económica, Empre-
go, Comercio e Mercados e Sa-
nidade e Consumo.

O alcalde, Xosé Bugallo,
analizou o pacto con optimismo.
“Responde á ilusión de cumprir
o compromiso de lles facer fron-
te aos retos que se lle presentan á
cidade. Agora, cunha sólida
maioría, estamos en mellor posi-
ción para afrontalos”.

Pola outra parte, Néstor Re-
go séntese con azos renovados
e considera que “sen sentírmo-
nos totalmente satisfeitos, te-
mos claro que este acordo vai
servir para que Compostela es-
tea mellor gobernada e poida
progresar e desenvolver todas
as súas potencialidades”. O re-
presentante nacionalista xa ten
claras algunhas actuacións in-
mediatas, como son a creación
de catro novas garderías infan-
tís, unha programación cultural
máis centrada en promover a
produción cultural autóctona
dende posturas abertas, e a acti-
vación ecomómica do Concello
para promover novas empresas
e novos postos de traballo.
“Non vai ser fácil –dixo Rego
para A Nosa Terra– pero, tras
os últimos sete meses de con-
frontación, agárdannos agora
catro anos de traballo e de espe-
ranza nos que imos facer todo o
posíbel para que Santiago teña
o que merece”.♦
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Latexos

¿Pero
ata cando?
X.L. FRANCO GRANDE

Un escritor de sona, de-
ses que ata os que non
len saben que é

escritor e do que celebran as
súas saídas de ton, case sem-
pre de pésimo gusto, no seu
artigo diario nun xornal
madrileño referíase, hai días,
co estilo empoleirado que tan
ben lle vai e tanto celebran
algúns, a ese mal, que el non
entende e moitos outros tam-
pouco, da realidade
plurinacional do que chama-
mos España, pois, aseguraba,
o nacionalismo procuraba
“desintegrar a España para
mejor compravenderla”.

E non conforme con esta
imaxe do problema, engadía
aínda que “nos conviene que
de momento siga gobernando
la derecha como menos con-
cesiva con las ambiciones
cantonalistas”. Xa sei que a
culpa é miña por ler
escritores que non se deben
ler; pero tamén é certo que
un, que pertence á España
plurinacional, debe dar
exemplo de pluralismo e ler
algún día, se cadra, e sen que
sirva de precedente, a
Francisco Umbral. Porque un
xa ten idade para non deixar-
se levar polas malas lecturas.

Non é que me importe o
que pense Umbral, que alá el;
pero si, e moito, que ó mellor
a maioría pense coma
Umbral. Isto si que xa é preo-
cupante, porque é un dos pro-
blemas nosos de máis acesa
actualidade. Pois como
Umbral pensa Aznar. E coma
eles pensa tamén un bo núme-
ro de electores ós que tan fácil
é chegarlles pola dialéctica do
medo envolta en propaganda,
como é ben sabido.

Despois de vinte e cinco
anos de democracia, despois
dunha convivencia con forzas
nacionalistas que tanto influí-
ron, e para ben, non só na
gobernabilidade do país,
senón, cousa moi importante,
nun estilo máis racional e
moderno de facer política,
despois de teren demostrado
os nacionalistas unha visión
máis moderna, europea e
avanzada dos problemas
internos e internacionais, non
se comprende moi ben que
nos veñan agora metendo
medo á vella maneira
franquista.

O país, por máis que nos
doia, segue sendo franquista.
Despois de corenta anos de
autoritarismo non se sente se-
guro sen actitudes duras, nas
que se formou durante tanto
tempo. E as políticas máis
progresivas e máis
intelixentes, sempre máis fle-
xibles, acostuman estar lonxe
do autoritarismo. E poucos,
políticos ou homes de pensa-
mento,  axudan a que o país
se normalice. Por máis que
pensen outra cousa, moitos
deles seguen sendo moi
enxebres franquistas.♦

As dúas forzas apartan
as súas diferenzas en política medioambiental e urbanística

PSdG e BNG superan
a crise viguesa cun acordo en Santiago

PERFECTO CONDE
Tardou en chegar, pero finalmente se asinou o pacto entre
nacionalistas e socialistas en Santiago. Aínda pensando que o
momento natural para o seu nacemento puido ser o xuño pa-
sado, como pensan os nacionalistas, os meses transcorridos
dende as eleccións non impediron que se aplique agora un
programa de goberno que foi consensuado minuciosa e soli-
dariamente entre o alcalde, Xosé Bugallo, e o voceiro de
BNG, agora tamén primeiro tenente de alcalde, Néstor Rego.

O alcalde de Santiago, Xosé Bugallo, á dereita, rubrica o acordo municipal apertando a man de Néstor Rego (BNG).                                                               MANOLO BLANCO



Existe unha opinión case xene-
ralizada de que o Senado non
serve para nada. Que diría un
Senador?

O Senado non se coñece e de-
nóstase. Penso que equivocada-
mente. O Senado é unha Cámara
constitucional cunhas atribucións
específicas. É a Cámara de segun-
da lectura. Hai que ter en conta que
nesta lexislatura enmendou e refor-
mou o 87% das leis procedentes do
Congreso. Tamén exerce a súa ini-
ciativa na elección de membros
que constitúen os altos organismos
do Estado, como o Consello Xeral
do Poder Xudicial. En terceiro lu-
gar exerce a iniciativa naqueles ca-
sos nos que a Constitución llo per-
mite. O que ocorre é que ultima-
mente pídeselle ao Senado que se-
xa unha cámara de representación
territorial. Sen embargo eu penso
que o Senado ten xa un carácter te-
rritorial que a xente non coñece e
que dende logo os grupos parla-
mentarios non aproveitan. No
1994 creouse, cunha modificación
do regulamento, unha Comisión
Xeral de Comunidades Autóno-
mas. Tiven a honra de presidila
nestes últimos catro anos. Ten cen
membros e están representadas as
Comunidades Autónomas. Nela
discútense aspectos tan importan-
tes como a asignación dos Fondos
Estruturais ás Comunidades Autó-
nomas, o reparto do Fondo de
Compensación Interterritorial ou
as competencias das Comunidades
Autónomas. O que ocorre é que os
grupos parlamentarios non asumen
iniciativas nesta Comisión. Por iso
logo é sorprendente que digan que
queren reformar aquilo que eles
crearon mediante a súa pasividade. 

Manuel Fraga tamén fixo
propostas para reformar o Se-
nado, a fin de conferirlle un
maior carácter territorial.

Tamén fun presidente do rela-
torio sobre a reforma do Senado
durante estes catro anos. Este rela-
torio de 25 membros reuniuse tan
só en dúas ocasións. As suficientes
para comprobar as diferencias
existentes entre os grupos parla-
mentarios e polo tanto da inutilida-
de de seguir gastando esforzos.
Nun principio todos os grupos po-
líticos estaban de acordo en apro-
veitar as posibilidades do carácter
territorial do Senado e polo tanto
introducir as modificacións preci-
sas. O Grupo Popular deixou de
estar de acordo coa modificación
do Senado porque entende que o
que se quere en definitiva é cam-
biar a forma esencial do Estado.
Por exemplo, os socialistas preten-
den introducir cambios para lograr
unha organización federal. Pero
entre os propios socialistas non se
poñen de acordo á hora de sinalar
que tipo de federalismo queren.
Maragall fala de federalismo asi-
métrico. Chaves fala de federalis-
mo operativo. Outro sector fala de
federalismo sen máis. Incluso hai
un sector importante que opta cla-
ramente por un estado centralista.
Por outro lado, os nacionalistas
pretendían que pesasen os feitos
diferenciais das comunidades au-
tónomas. De tal xeito que querían
que se facultase aos dous tercios
dos senadores dunha comunidade
autónoma para que presentasen re-
cursos de inconstitucionalidade,
cando entendesen que non eran re-
coñecidos os feitos diferenciais.

Outros nacionalistas pretendían ir
máis alá. Querían que uns senado-
res puidesen ter dereito de veto so-
bre a totalidade, non só sobre o Se-
nado. O Grupo Popular pensou
que dándolle para adiante a estas
posturas dos nacionalistas podería
alimentarse o afán independentista
do Plano Ibarretxe.

Con que postura está voste-
de de acordo?

Na actual situación non estou
de acordo en modificar a Consti-
tución pola gran diferencia de
posturas que existe entre os dis-
tintos partidos políticos. Noutras
circunstancias non me oporía a
que se modificase o actual marco,
e coma min penso que a maioría
dos parlamentarios do PP. Sen
embargo, tería que producirse un
acordo semellante ao que se deu
no seu momento. O outro sería
tan só reabrir vellas feridas. 

Afirma que o Senado é de-

nostado de xeito inxusto, pero
hai senadores que non acoden
aos plenos e que non presenta-
ron nin unha soa iniciativa
nesta lexislatura.

Iso sucede en todas as cáma-
ras desafortunadamente. Hai
compañeiros de Francisco Váz-
quez no Congreso dos Deputados
que aínda compareceron menos
ca el no Senado e non vou dar no-
mes porque xa se sabe a quen me
refiro. Pero son excepcións. A
maior parte dos senadores com-
parecen e emiten os seus votos. A
presenza esixíbel no Congreso é
de tres días. No Senado, algúns
de nós acudimos como mínimo
catro días á semana tamén.

No Parlamento galego foi vo-
ceiro popular e destacou como
orador. Bota de menos o estrado.

É certo que a miña actividade
agora é moi distinta. Agora teño
un protagonismo institucional,

porque son presidente dos relato-
rios máis importantes do Senado
e pouco tempo teño para as inter-
vencións. Por suposto que boto
de menos a tribuna e botareina
de menos toda a vida.

Ou sexa que o Senado é un-
ha especie de retiro.

En todo caso un retiro doura-
do polo que teño que estar moi
agradecido.

O seu é un caso curioso: é
de Lugo, vive en Santiago e
preséntase por Pontevedra.

Dende 1985 lévome presen-
tando por Pontevedra. Todos so-
mos galegos. Coñezo Ponteve-
dra á perfección e penso que é
unha xente extraordinaria. 

Antes dicía que o PSOE é
un partido con pouca cohesión
interna. E o PP? 

O noso é un partido con total
unidade. Dentro do PP, como en
todos os partidos, hai distintas

opinións. Pero cando as discuti-
mos e as poñemos en común,
existe só unha vontade colectiva. 

En Galicia houbo disen-
sións internas.

Mentres Manuel Fraga siga
aí e teña unhas atribucións como
as que ten, non vai haber ningún
problema. Ademais é presidente
fundador do partido, co cal a súa
postura ten moito peso. A nivel
estatal existen outras persoas co-
as súas responsabilidades.

Nos últimos catro anos au-
mentou a confrontación entre
o Goberno central e os parti-
dos nacionalistas periféricos. A
que é debido?

Nestes anos déuselle aos orga-
nismos periféricos a posibilidade
de que se desenvolvesen. Non
embargante, o PNV, despois de
aprobar o Estatuto, sempre manti-
vo reticencias e seguiu tendo co-
mo meta a autodeterminación. En
Cataluña, ERC sempre tivo este
mesmo pensamento. O que ocorre
é que nunca tivera a implantación
popular de agora. Ao ser unha for-
za precisa para formar goberno,
puido expresar a súa mensaxe con
nitidez. Estes dous partidos na-
cionalistas queren romper co mo-
delo de convivencia, de aí a de-
fensa que fai o PP do actual siste-
ma. Pero non hai que pensar que
todos os partidos nacionalistas
son iguais, porque non é así. 

Non pensa entón que o PPfoi
máis centralista nesta lexislatu-
ra que nos anteriores catro anos,
cando gobernaba con CiU?

Esa afirmación ten que ver
máis cunha consigna que coa reali-
dade. O PP fixo nestes últimos ca-
tro anos transferencias por volume
superior ao 40% das competencias
das Comunidades Autónomas. As
autonomías que tiñan un gasto do
33%, acadaron neste período un
gasto superior ao 55%. Anosa filo-
sofía é autonomista e non centralis-
ta.  Eu estou moi de acordo con
afondar neste modelo. Amiña rela-
ción cos políticos nacionalistas é
moi cordial. A ninguén se lle esca-
pa que o señor Beiras e máis eu so-
mos grandes amigos.

Este ano está de celebración
porque se celebra o Xacobeo...

O Xacobeo é unha conforma-
ción de Europa. Eu fun quen recu-
perou esta tradición porque consi-
dero que coñezo a historia. Moitas
veces refugamos da formación
humanística, pero esta dános moi-
tas claves para entender o presen-
te dende o pasado. Ao longo da
historia houbera varios Xacobeos.
San Salvador de Navarra fomen-
tou algo semellante, creando al-
bergues, abrindo camiños, fomen-
tando a seguridade, etc. Asegunda
celebración da historia organizou-
na Alfonso VI de Castela. Non
quedaba máis remedio que a Xun-
ta de Galicia, como goberno autó-
nomo, crease o Xacobeo porque é
unha característica máis da reali-
dade do noso país.

Na súa etapa de UCD, criti-
caba moito os caciques. Esta
afirmación levouno a enemis-
tarse con Cacharro Pardo.
Que pensa agora?

(Tras un sorriso, permanece
calado un minuto e mira para ou-
tro lado). Contra os caciques es-
tamos todos. Agora xa non debe
de haber caciques. A miña rela-
ción con Cacharro é boa. ♦
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ELECCIÓNS XERAIS

Vítor M. Vázquez Portomeñe
‘Mentres Fraga continúe, no PP galego

non haberá discusións internas’
RUBÉN VALVERDE

Comezou na política nas filas da UCD tras unha conversa con Adolfo Suárez en Chantada. Máis
tarde entrou nas filas de AP e foi conselleiro de Educación e Cultura e voceiro parlamentario nos
dous primeiros gobernos autónomos. O seu amábel trato persoal lévao a ter bos amigos nos par-
tidos da oposición. Na actualidade é senador por Pontevedra, cargo ao que aspira a ser reelixido. 

PACO VILABARROS



Como decide un secretario de
Organización marchar para
Madrid?

Foi unha decisión comparti-
da cos compañeiros de partido.
Aínda non sei se abandonarei o
cargo actual. Todo depende de
como o poida compaxinar. 

As últimas enquisas apun-
tan que o PP non vai sacar
maioría absoluta e que o PSOE
sobe, mais non o suficiente.

Con esa tendencia o PSOE
gaña as eleccións. Falta un mes e
medio para os comicios e cada
vez o Partido Socialista estase
aproximando máis ao PP. No
tempo que queda podemos se-
guir recortando distancias.

Non embargante, Rodrí-
guez Zapatero prometeu que
non gobernaría se non ten
maioría. É un anuncio electo-
ralista para mobilizar o cha-
mado voto útil?

É unha promesa que deriva
dunha fonda convicción demo-
crática. O panorama electoral do
Estado español está moi segmen-
tado. Operan múltiplas forzas
políticas. As palabras de Zapate-
ro fan referencia a que unha for-
za política que queira gobernar
ten que ter unha base electoral
que llo permita. 

Iso implica unha renuncia a
pactar?

Para nada. O PSOE ten unha
capacidade enorme de pacto e
acordo, pero ten que ter unha co-
lumna vertebral forte no futuro
goberno. O electorado ten que
entender que nestas eleccións hai
dúas posibilidades. Por un lado,
unha opción de cambio, que é a
que representa o PSOE. E, dou-
tra banda, unha opción de conti-
nuidade, que é o PP. Os demais
partidos deben ter tamén isto cla-
ro. 

En que consistiría ese cam-
bio?

En desprazar as políticas
conservadoras do goberno e
substituílas por políticas de pro-
greso. Isto tradúcese, en primei-
ro lugar, en perfeccionar o fun-
cionamento do Estado das Auto-
nomías, introducindo as refor-
mas necesarias no ordenamento
xurídico-político. Concrétase na
reforma do Senado para darlle
un carácter territorial, a presenza
das Comunidades Autónomas en
Europa, a conferencia de presi-
dentes e as conferencias secto-
riais que sirvan para que varias
comunidades se poñan de acordo
en temas de mutuo interese. En
definitiva, o que se pretende é ar-
tellar un proceso de toma de de-
cisións participativo e no que as
autonomías teñan protagonismo.
Logo tamén pretendemos afon-
dar no desenvolvemento do esta-
do de benestar en base a tres pe-
ares: a sanidade, a educación e o
sistema público de pensións.
Ademais pretendemos crear un
cuarto pear, que pasa por recoñe-
cer os dereitos das familias, da
infancia, dos maiores e das per-
soas dependentes. 

Semella que a campaña do
PSOE está orientada a criticar
o PP en case todo, menos no
modelo económico.

O modelo económico do Par-
tido Popular non funcionou ben.
O 35% do emprego no Estado é
precario. Cando falamos de em-

prego, falamos de economía. No
caso de Galicia, a situación é
aínda peor. O noso país perdeu
posicións en todos os indicado-
res socioeconómicos. Somos un-
ha rexión de Europa que ocupa o
posto 17º pola cola, dun total de
195. O PP ten que explicar esta
situación. Especialmente os últi-
mos catro anos foron nefastos
para as familias. A economía vai
ben tan só para uns poucos. O
noso modelo pretende que mar-
che ben para a gran maioría.

Mais unha das promesas
electorais do PSOE é a de bai-
xar os impostos, igual que o
PP?

Nós non falamos de baixar os
impostos, senón de manter a ac-
tual presión fiscal. Ademais, pre-

tendemos que esta presión lles
afecte en maior medida aos que
máis teñen e menos aos que con-
tan con menos posibilidades.
Abordariamos unha reforma fis-
cal de carácter progresivo. Por
outro lado, tamén falamos de
xestionar mellor os recursos cos
que contamos mellorando o sis-
tema tributario e combatendo a
fraude.

O PP fixo unha campaña de
propaganda prometendo uns
fortes investimentos no chama-
do Plan Galicia, que logo non
se recolleron nos orzamentos.
Que propostas fai o PSOE pa-
ra Galicia?

Os dirixentes do PP teñen un-
ha grande habilidade para men-
tir. Mentiron no Prestige, na gue-

rra, en Gescartera, xustifican
condutas impresentábeis como a
do alcalde de Toques, etc. Polo
tanto, era de esperar que o Plan
Galicia tan só fose unha estrate-
xia de propaganda. Os galegos
temos as mesmas necesidades
que calquera outro cidadán do
Estado. Nós queremos que os ga-
legos sexan cidadáns de primeira
en materia de educación, sanida-
de e protección social. Queremos
que un parado aquí teña as mes-
mas posibilidades que un parado
en Cataluña e Francia. Hoxe por
desgraza isto non é así. Dende o
PSOE impulsaremos as infraes-
truturas precisas que nos aproxi-
men a España e Europa. Faremos
que o AVE chegue a Galicia e
que nos conecte coa rede euro-

pea de alta velocidade. Tamén
impulsaremos outras comunica-
cións que acheguen máis a Gali-
cia aos centros de produción e de
consumo. 

Que diferencias existen en-
tre o PSdeG e o PSC? Semella
que o PSC ten máis autonomía
á hora de facer propostas.

Somos dous partidos cunha
base doutrinal común. Temos
unha confluencia importante e
contribuímos a que o socialismo
español entendese mellor o que é
o noso Estado. O proxecto políti-
co de Zapatero asume os postu-
lados do PSC e do PSdeG e é co-
ñecedor da realidade plural e di-
versa, dende o punto de vista
cultural e lingüístico. Dito isto,
tamén hai que engadir que o PSC
opera sobre unha realidade e o
PSdeG sobre outra. A deles é
máis rica e a nosa é máis pobre.
Na nosa realidade ás veces hai
matices e polémicas que derivan
do feito de facer política real e
non quedarse soamente no papel.

Que expectativas reais ten o
PSOE en Galicia nestes comi-
cios?

As enquisas poñen de mani-
festo que imos gañar posicións.
Tamén sabemos que o PP vai re-
troceder. Os resultados poden
abrir novos horizontes de cara a
un cambio definitivo no goberno
autónomo.

Ese cambio pasa por recu-
perar a confianza do electora-
do nos pactos entre PSOE e
BNG?

O BNG e o PSOE deben ato-
par espazos comúns de entende-
mento. O acordo de Santiago
pon de manifesto que isto é posí-
bel, ao igual que os máis de 50
pactos que temos subscritos. A
situación de Vigo non pode ser a
referencia, aínda que entendo
que aí tamén se debe recuperar o
diálogo para desbancar o PP do
Goberno. 

Como hai que entender os
ataques do candidato ao Sena-
do Carlos Príncipe ao outro
candidato, Henrique Curiel?

O Partido Socialista é plural
e libre, pero tamén altamente co-
hesionado. O PSdeG ten un lide-
rato sólido, que é o de Emilio Pé-
rez Touriño. O demais son temas
menores.

A banda terrorista ETA
irrompeu en campaña electo-
ral anunciando unha tregua en
Cataluña que foi imputada ás
conversas con Carod Rovira.
Complica isto as cousas para o
PSOE?

Á ETA non hai que darlle
ningunha credibilidade porque
non representa a ninguén. En se-
gundo lugar, hai que facer nestes
momentos un chamamento a to-
das as forzas democráticas sen
excepción para que este anuncio
non sexa utilizado electoralmen-
te. A nosa posición é de loita to-
tal contra a violencia e o terror.
O comunicado non é máis ca un-
ha práctica extorsionadora desta
banda armada. Pídolle ao PP e
aos demais partidos que non ins-
trumentalicen e fagan súa a loita
contra o terrorismo para tirar ré-
ditos electorais. Todos os demó-
cratas estamos contra o terroris-
mo e non unicamente o PP. Por
iso agardo que este tema non
marque a campaña electoral.♦
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ELECCIÓNS XERAIS

Antón Louro
‘O PP non pode pretender tirar réditos

electorais da ETA’
RUBÉN VALVERDE

É secretario de Organización do PSdeG-PSOE e candidato ao Congreso nos vindeiros comicios po-
la provincia de Pontevedra. Vai ser o home de Emilio Pérez Touriño en Madrid, en apoio do proxecto
plural de José Luis Rodríguez Zapatero. Antón Louro non descarta que o PSOE pacte en Madrid con
forzas nacionalistas e con IU, “sempre e cando o apoio electoral ao proxecto socialista sexa grande”.

PACO VILABARROS



A.N.T.
Arredor de 2.000 persoas estive-
ron o 15 de febreiro na Alameda
de Compostela na manifestación
convocada pola coordinadora
galega da Marcha Mundial das
Mulleres contra a violenca de
xénero. Os convocantes da pro-
testa anunciaron que están a pre-
parar unha iniciativa lexislativa
popular sobre este problema.

Na pancarta inicial da protesta ía
escrito o lema da manifestación
“A violencia de xénero tamén ten
cómplices” e cómplices como Ma-
nuel Fraga ou a Conferencia Epis-
copal foron os máis mentados tan-
to na marcha como no comunica-
do final. O alcalde de Toques foi
un dos que máis soou en todo o
transcorrer da mobilización que
percorreu o traxecto habitual das
protestas en Compostela até de-
sembocar finalmente na Praza das
Praterías. “Alcalde de Toques, non
nos toques” foi unha das cantare-
las máis escoitadas, pero, xunto a
ela, estaban outras que o increpa-
ban a que se atrevese coas dúas
mil persoas que camiñaban, que
lle pedían que dimitise xunto con
Manuel Fraga, autor da frase na
que definiu o acoso e a violencia
sexual como “miudezas” ou al-
gunha moi vitoreada que prometía
queimar a Conferencia Episcopal,
“por machista e patriarcal”. 

A Praza das Praterías foi o es-
cenario escollido para a lectura do
comunicado oficial da Marcha,
que buscou poñer en evidencia os
“cómplices” da violencia contra as
mulleres e que foi lido por Dina
Gomes da asociación Liberanza
de Compostela. Fíxose así recom-
pilación de exemplos dos que se
puñan á par dos que exercen a vio-
lencia como o propio Fraga cos
seus comentarios sobre a actua-
cións do alcalde de Toques ou a úl-
tima relación que estabeleceu en-
tre o acoso sexual e o amor libre.
Xunta el, tamén saíu no discurso a
Conferencia Episcopal por rela-
cionar a violencia de xénero cos
avances dos dereitos das mulleres

e, ao tempo, reflexionouse sobre
unha igrexa na que cada vez se si-
lencian máis as voces críticas. Re-
pasáronse no comunicado distin-
tas sentenzas xudiciais pero non
para valorar os seus ditames senón
para poñer en evidencia a termino-
loxía e os argumentos que empre-
gan, casos por exemplo da que ab-
solveu o mozo de Laxe por agredir
unha compañeira e o xuíz fixo
constar na sentenza que lle parecía
“inexplicábel” que a rapaz non de-
nunciara antes ou o da muller que,
segundo o maxistrado, “non cum-
pría o perfil da muller maltratada”.
O comunicado final da manifesta-
ción criticou así mesmo a actitude
do alcalde de Santiago e da conce-

lleira de Muller pola política se-
guida a respecto da Casa da Aco-
llida no que se considerou unha
“mercantilización” do servizo. 

Plano integral

Reclamouse así mesmo un plano
integral contra a violencia contra as
mulleres que inclúa unha lei que
non sexa só paliativa senón tamén
preventiva e que loite contra as de-
sigualdades das mulleres, cerne do
problema. Desde a coordinadora
galega da Marcha Mundial das
Mulleres estase traballando neste
sentido no borrador dunha lei con-
tra a violencia de xénero e a pobre-
za que se prevé presentar no Parla-
mento empregando o sistema de
iniciativa lexislativa popular. “A lei
contemplaría medidas preventivas,
servizos de atención… pero tamén
a necesidade de combater as desi-
gualdades que sufrimos xa que se-
guimos sendo as máis pobres, as
que padecemos maior precariedade
laboral... recóllense tamén medidas
de discriminación positivas que es-
tán a funcionar xa noutros ámbitos
europeos” sinala Gloria Porto, da
Marcha Mundial. Á espera da gran
convocatoria que se celebrará en
Vigo o 8 de Marzo, Día Interna-
cional da Muller, convocaranse
mobilizacións locais por toda Gali-
za co lema: “Diferentes si, desi-
guais non, marcha con nós”.♦
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e nugalla
X.M. SARILLE

Voulles contar o que
me sucedeu nun
instituto de Compos-

tela. Aconteceu que eu esta-
ba en Granada e non puiden
ir ao reparto de cursos que
se fai en setembro.
Tocoume Diversificación,
un grupo formado por alum-
nos que non logran os coñe-
cimentos correspondentes ás
súas idades.

Meteran nel un rapaz con
atraso psíquico acusado que
non debería estar alí. Era al-
go agresivo e desafioume. O
bedel díxolle que eu era cin-
to negro de kárate. Cando se
convenceu veu onda min e
para desquitarse díxome que
un amigo seu tiña unha
Yamaha de 750 centímetros
cúbicos! Valorei esa súa cua-
lidade e pactamos unha
entente cordialeque durou
dez horas á semana durante
dous cursos. 

Despois incorporaron ou-
tro mozo con trazos moi vio-
lentos. Portaba un cutterque
usaba nas pelexas, tiña un
grave desequilibrio mental e
facía completamente imposí-
bel a convivencia na aula.
Un día agardárono nos retre-
tes os seus compañeiros, ba-
téronlle, a dirección non
resistiu máis e volvérono
trasladar para outro centro.
Rolaba de instituto en
instituto. Non existe ningun-
ha unidade escolar especiali-
zada nestes problemas.

Eu pedira a intervención
da inspección. Apareceu un
cando remataba o segundo
ano e preguntoume que tal.
Encirreime, díxenlle que
aquilo era unha vergoña, mi-
roume como quen ve chover
e aí acabou todo.

A que vén todo isto? Pa-
ra dicirlles que o ensino está
así. Tamén o privado. Por
iso non é raro que tal como
denunciou A Mesa, o 75%
dos centros incumpra a
lexislación que obriga a im-
partir en galego
determinadas materias. Tam-
pouco o é que a inspección
asubíe. Estes exemplos non
son unha excepción, a maio-
ría remata sen comprender
ben inglés, teñen faltas de
ortografía en todas as
linguas, a educación física é
deficiente, as matemáticas,
un enigma e o único garanti-
do de verdade é o control fí-
sico nas horas de traballo
dos pais. Cómpren estímulos
e medios desde a
administración.

Non é só desidia co gale-
go, é inconsciencia sobre o
que o ensino significa. Por
iso pode resultar tan
interesante que sexan os alu-
nos os que exixan o cumpri-
mento da legalidade na
impartición en galego. Coa
palabra, as folgas e as mani-
festacións. Sería unha
lección de responsabilidade e
unha actividade formativa
como poucas. ♦

Sorpréndenos o enfoque que A Nosa Terra
lles deu ás noticias dos abusos e acosos dos
alcaldes de Begonte e Toques, sobre todo po-
lo seu desenvolvemento baixo un título que
remite unicamente á esfera da política: “Es-
cándalos municipais”. Porén, a loita contra a
violencia exercida sobre as mulleres non po-
de reducirse a un dos moitos escándalos mu-
nicipais que o noso país sofre a diario nin po-
de equipararse e/ou asociarse, como se for-
masen un todo homoxéneo, a outras condu-
tas delitivas como se fai na páxina 9 do nú-
mero 1.116 de ANT ao presentarnos a súa
ampla biografía procesal por moi distintos
motivos. Porque estamos a falar, e iso é o que
cumpriría informativamente subliñar, de di-
ferentes episodios dunha violencia estrutural
que o sistema permite ou promociona. Nin-
guén pode negar que coadxuvan á subordina-
ción das mulleres na sociedade factores moi-
tas veces denunciados como a discrimina-
ción salarial, a explotación doméstica, a ex-
clusión sistemática das mulleres dos lugares
onde se toman decisións, etc.; ninguén pode
negar que para as mulleres se manteren no
primeiro plano da escena política teñen que
renunciar a moitos elementos que moitos va-
róns non contemplan ou non sitúan entre as
súas prioridades, como a súa vida familiar e
persoal, e mesmo que as decisións que dimi-
núen a súa actividade política –coidado de fi-
llos e fillas ou de pais e nais,…– poden che-
gar a ser interpretadas como deixacións de
responsabilidades ou traizóns á causa. Con-
seguirmos que a violencia de xénero sexa
considerada como un problema de Estado
que representa a punta do iceberg desoutra

violencia estrutural legalmente consentida e
sen resposta por parte das institucións e po-
deres públicos é o grande obxectivo dos pró-
ximos anos. Ben está evidenciar as contradi-
cións dunha dereita que se apropia do discur-
so da esquerda para logo seguir a manter un
esquema discrimina-
torio e a rescatar o re-
pertorio absolutamente
ultrapasado da xustifi-
cación da situación das
vítimas coa súa cons-
tante descualificación,
mais iso non abonda.
Hai que ollar cara ás
outras, cara ao centro
da cuestión. Afortuna-
damente, a conciencia
feminista no noso país
–reavivada grazas ao
lume da Marcha Mun-
dial das Mulleres, mes-
mo para visibilizar
aquelas cuestións que
esta coordenadora non
pode asumir– está a se converter nunha forza
imparábel. Aqueles políticos e gobernantes
que non sexan sensíbeis ao avanzo deste mo-
vemento –e ao importante xerme de transfor-
mación social que encerra– ficarán sós, iso-
lados, instalados no tempo en que se podía
ser machista sen o parecer ou non ser femi-
nista parecéndoo. Mais ese tempo rematou. 

Velaquí o escándalo que debemos denun-
ciar, un escándalo non municipal senón so-
cial: o feito de non nos vermos acompañadas
as persoas que asistimos á manifestación na-

cional contra a violencia de xénero o domin-
go día 15 en Santiago de Compostela de to-
dos (afortunadamente xa non son poucos) os
individuos que si saen á rúa para denunciaren
outras situacións. Por falarmos dos casos
máis recentes e significativos, estamos a nos

referir a aquelas perso-
as que se manifestaron
para exixir responsabi-
lidades aos poderes pú-
blicos pola catástrofe
do Prestige, dos millei-
ros de cidadáns e cida-
dás que encheron as rú-
as co obxectivo de pa-
rar o último episodio
belicista en que nos
meteu o goberno do PP
ou daquelas que se mo-
bilizan para exixir res-
ponsabilidades a res-
pecto dos nosos derei-
tos lingüísticos. Porque
non se pode afirmar o
feminismo ficando na

casa (a non ser para propiciar que outra(s)
das persoas que alí residen asista á manifes-
tación), na reunión ou no bar. A conciencia
demóstrase procurando facer visíbel a pro-
blemática específica das mulleres, sen eufe-
mismos que oculten a realidade máis real,
que diría Pilar García Negro, por moi moles-
ta e dolorosa que nos pareza.  Aprender a es-
coitar sen se situaren a quilómetros de dis-
tancia, fuxindo do protagonismo ou exclusi-
vidade da conversa, é o outro grande reto pa-
ra moitos varóns. Mais iso é outra historia.♦

Escándalos municipais ou escándalo social?
GORETTI SANMARTÍN REI

‘A queles gobernantes
que non sexan sensíbeis

ao avanzo do movemento
feminista ficarán sós,

instalados no tempo en que
se podía ser machista

sen o parecer ou non ser
feminista parecéndoo”

A Marcha Mundial prepara unha iniciativa lexislativa popular

Dúas mil persoas maniféstanse
contra a violencia sobre as mulleres

A manifestación na Praza das Praterias de Santiago.



H.V.
A última reunión da Comisión
Mare do Parlamento europeo so-
bre a catástrofe do Prestige puxo
de manifesto que o PP español
está illado e non conta co apoio
dos seus colegas conservadores
europeos. Nunha comparecen-
cia de González Laxe e Juan
Zamora a maioría apoiou as
críticas á xestión da catástrofe.

O mércores 18 de febreiro pro-
duciuse a reunión máis recente
da Comisión Mare e na mesma
deron conta dos seus informes o
economista e ex presidente da
Xunta Fernando González Laxe
e o profesor da Universidade Po-
litécnica de Barcelona Juan Za-
mora. O primeiro explicou os
profundos efectos económicos
da catástrofe sobre Galiza, se-
gundo o informe da Fundación
Barrié de la Maza que elaborou
unha comisión presidida polo
propio Laxe. Zamora, pola súa
banda, deu conta do Informe
Técnico sobre o Prestige que
elaborou recentemente e que
acusa ao Goberno español de
agravar a avaría do petroleiro.

As dúas intervencións foron
moi ben acollidas por todos os
grupos agás polos membros do
PP español, que ademais amosa-
ron un comportamento moi des-
pectivo cos dous expertos. Foi
especialmente belixerante o co-
ordinador do PP na Comisión,
Carlos Ripoll. O deputado po-
pular galego Daniel Varela ta-
mén tivo unha atitude de en-
frontamento, aínda que tivo que
deixar entrever que recoñecía o
alcance da catástrofe pero que
non compartía as críticas cara o
Goberno español. Esta última
posición tamén a manifestou o
outro deputado galego do PP,
Manuel Pérez.

Ademais, o mesmo día repre-
sentantes do grupo ecoloxista
Adega reuníanse coa mesa da
Comisión Mare e entregábanlle
un documento que inclúe tres in-
formes sobre o Prestige, que será
incorporado á documentación da
Comisión e que se adxuntará á
páxina electrónica da mesma
(www.europarl.eu.int/comparl/te
mpcom/mare/default_en.htm).
Os representantes de Adega reu-
níronse co ponente do informe
Prestige, o liberal belga Dirk
Sterckx, coas vice-presidentas da
Comisión Mare, Rosa Miguélez
(PSdeG-PSOE) e Marisa Bergaz
(IU), co representante socialista
alemán Ernst Pyeck e coa conser-
vadora francesa Françoise Gros-
setêtê. Aínda que todos acolleron
coa mesma atención a documen-
tación ofrecida por Adega, é sig-
nificativa a simpatía ofrecida por
esta última, o que demostra que é
real a fenda nesta cuestión no
Partido Popular Europeo e que o
PP español está illado.

O informe triplo de Adega
parte da idea de que a catástrofe
do Prestigeé un grave episodio
de contaminación e non un pro-
blema resolto de limpeza, como
afirman o Goberno español e a
Xunta. Ademais, Adega indica
que a presenza de hidrocarburos
aromáticos policíclicos supón

unha ameaza a longo prazo sobre
o medio mariño e nomeadamen-
te sobre as crías de especies co-
mo o mexillón e o percebe. Por
último, a organización ecoloxista
revelou que o 100% dos 22 pun-
tos litorais de interese comunita-
rio que van formar parte da Rede
Natura 2000 están afectados po-
la contaminación e que a metade
deles están moi gravemente con-
taminados. Destacan os casos da
Costa da Morte, Carnota-Monte
Pinto, monte e lagoa de Louro, e
Ons-Corrubedo-Complexo Inter-
mareal Umia-Ogrobe.♦

Nº 1.117 ● Do 19 ao 25 de febreiro de 2004 ● Ano XXVII

Ben acollido un triplo informe de ADEGA sobre a contaminación

O PP illado na Comisión do Parlamento Europeo do Prestige
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Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

Os candidatos
LOIS DIÉGUEZ

Se fixésemos unha enquisa e preguntásemos polos nomes dos de-
putados e deputadas que por Galiza están no Congreso, de seguro
que unha ampla maioria de galegos e galegas non saberían con-
testar. Mais se os interrogásemos sobre o traballo realizado por
aqueles, soarialles máis, indubidabelmente, o dos deputados na-
cionalistas. Case 700 intervencións no Parlamento ten Francisco
Rodríguez (BNG), por exemplo, fronte a unhas 20 de José Blan-
co (PSOE), e seis de Padilla (PP). Catro anos no Parlamento te-
ñen que dar para máis, a non ser que se esteña ali con outros ob-
xectivos, personais ou do propio partido. E xa sabemos como xo-
gan con Galiza os partidos estatais, sacrificando-a sempre en ba-
se aos chamados “intereses de Estado”. Agora anuncian-nos que
eses mesmos persoeiros concorrerán outra vez ao Parlamento.
Blanco andará daquí para aló, entretido nos follóns do seu parti-
do, mais pagado por todos nós. Padilla, será outra vez o eterno au-
sente da provincia. Francisco Rodríguez, como unha formiga la-
boriosa, seguirá a multiplicarse en traballos e defensas desta Ga-
liza por aqueles importunada. E nós, causantes da situación por
colocá-los en Madrid, botaremos contas do gañado e do perdido
ou repetiremos o clásico entreguismo ao esplendor de quen nos
meten polos ollos? País das verdes serras, quen te entenderá!♦

Subliñado

Os donos
da linguaxe
SUSO DE TORO

Alinguaxe ten dono, e iso sábeo calquera individuo ou
comunidade que quere rebelarse contra a opresión
que padece. E como os humanos vivimos dentro da

linguaxe estamos confinados nese espazo que ten dono. E
por iso para liberarnos debemos repensar as nosas palabras,
discutir con elas, combater unhas, negar algunhas, gañar
outras. Para que a nosa identidade non sexa a que nos dan
os nosos amos, para crear un argumento de noso, para di-
cirnos a nós propios. Iso é ser donos das nosas palabras. 

Leo nun xornal que Ridley Scott, o realizador norte-
americano autor de Blade Runner, vai rodar escenas dun
novo filme nun castro celta de Soria. Manda carallo cos
de Soria que teñen castros celtas. E nós que temos perto
de tres mil e ningún deles é celta, son todos doutra cul-
tura, son castros “castrexos”. A un éntralle a curiosidade
por coñecer como é que se distinguen os castros da cul-
tura do bronce e do ferro que son celtas, como os de So-
ria e os de toda Europa quitando a Galiza, dos nosos, que
non son celtas, senón castros “castrexos”. 

Cabe a posibilidade de que os prehistoriadores que
excavaron ese castro soriano atoparan alí nada máis che-
gar un letreiro celta que dixese “Benvido ao castro celta
de Soria”. Desa maneira a cousa non tiña dúbida. Ou ben

guiándose pola evidencia empírica do tipo de urbanismo
e construcións e sobre todo polos restos materiais con-
cluíron que aquel poboamento non pertencía ás culturas
procedentes do norte de África, os chamados iberos, se-
nón que eran dos celtas, pobos indoeuropeos da cultura
do bronce e do ferro. Naturalmente que os restos atopa-
dos naquel castro terían algún trazo particular, común se
cadra a outros castros de perto, mais en conxunto per-
tencían a unha mesma cultura, unha mesma civilización
e por iso os prehistoriadores
non sentiron a necesidade de
bautizar os habitantes cun no-
me particular, “sorianejos”
por exemplo, xa que vivían na
actual Soria. 

Non é este o caso da ten-
dencia dominante entre os no-
sos prehistoriadores, que sen-
tiron a necesidade de marca-
ren unha liña que separase a
cultura dos castros do Noro-
este peninsular, cousa que po-
de ser ben comprensíbel para
remarcar uns trazos propios, e que indo máis aló negan
que pertenzan a civilización celta; son outra cousa dis-
que. De modo que os indoeuropeos que traballaban o
bronce e o ferro, segundo técnicas e con motivos deco-
rativos semellantes aos celtas europeos, os que facían fi-
ligrana nos torques de ouro como os dos guerreiros cel-
tas, os dos castros..., non son celtas. Son outra cousa.
Unha cousa típica galega, “enxebre”. 

Un ve como o tipismo, o enxebrismo, vén sendo sem-
pre consecuencia dunha dominación, da conciencia que
crean os colonizadores para que sexamos dependentes, re-
xionais. A ideoloxía anticeltista é no plano da Prehistoria
o antigaleguismo, o castellanismo dominante que aquí se
fai iberismo, pois a carón deste anticeltismo non existe

ningún antiiberismo, un correlato que discuta o carácter
unitario, dominante, esencial da Península como Iberia. E
así, o noso pasado, separado do seu contexto indoeuropeo
común, pasa a ser unha parte rexional, subalterna, do pa-
sado granespañol mesetario ibero, africano. 

Pois non. O noso pasado é celta, coas particularidades
que se queiran, mais celta. E o debate en torno a ese térmi-
no non é un debate científico, é ideolóxico. Do mesmo mo-
do que o traballo da xente que se ocupa na lingua e que di

facer un traballo científico bus-
cando por todas partes aquilo
que sexa unha diferenza co por-
tugués para marcar un territorio
separado galego o que fai, quéi-
rao conscientemente ou non,
reforzar o sometemento lin-
güístico ao castelán. E non, non
é certo que temos ñ porque ta-
mén se representase así a nasa-
lización nos textos medievais,
temos o ñe mais o ll porque fo-
mos conquistados e porque non
temos forza aínda para reinte-

grar a nosa lingua no seu lexítimo espazo lingüístico o ro-
mance hispánico occidental, porque seguimos a considerar
o galego baixo o prisma dos mestres castellanistas do hispa-
nismo madrileño, como un dialecto interior do castelán. E
un día calquera a Real Academia Española, acomodándose
á internacionalización da ortografía que propicia a informá-
tica e a Rede, prescindirá do ñ que ten este teclado no que
escribo, fabricado especificamente para España, e escribirá
nh. E ese día faremos máis o ridículo que nunca, estaremos
retratados en toda a nosa miseria histórica. 

E por iso pódelle gustar a un o fútbol ou non, póde-
se ser do Celta ou do Deportivo ou de ningún, mais co-
mo cidadáns cultos e libres hai que ser celtistas e reinte-
gracionistas. E máis nada.♦

O Tempo Aberto

Para que o documento se faga
efectivo aínda cómpre que sexa
aprobado pola Consellería de
Economía, trámite que podería
solventarse nas vindeiras sema-
nas. O requisito atende a que
todos os ingresos e gastos do
Concello nos vindeiros tres
anos deberán contar co visto e
prace deste departamento. E
iso, ao seu tempo, vén dado po-
la débeda que arrastran as arcas
municipais, que ascende a uns
corenta millóns de euros. 

Este pleno no que se debate-
ron, ou non, os orzamentos, co-
mezou cunha explicación por
parte do edil de Facenda dos
motivos que levaron á institu-
ción municipal a desestimar as
máis de 400 alegacións presen-
tadas. O alcalde, Xoán Juncal,
impediu que o presidente das

asociacións de veciños da zona
urbana interviñera durante o
mesmo, anulando o regulamen-
to de participación cidadá do
Concello e facendo uso da súa

potestade para outorgar a pala-
bra. 

O feito sumouse á petición
do rexedor municipal de que
varios funcionarios presentes

na sala retirasen as pancartas
nas que protestaban polo recor-
te de persoal e orzamentos.
Ante todo isto, a oposición
–conformada polo BNG, PSOE

e EU– criticou a falta de diálo-
go derivada do actual goberno
municipal, así como as conse-
cuencias que traerá o plano
proposto. 

As máis directas levan con-
sigo un recorte dos fondos des-
tinados a novos investimentos,
que se reducirán até límites in-
sospeitábeis repercutindo en ei-
dos tan importantes como o
educativo. Como contrapartida,
PP e IF apuntan que o plan, o
primeiro destas características
que se perfila en Galicia, pode-
ría supoñer melloras nas vías
do municipio e a redución da
débeda local. Aproximadamen-
te dentro dun mes saberemos se
este documento pasa a ser ofi-
cial. Cando chegue ese mo-
mento xa veremos o que pasa,
ou non.♦

Xa hai orzamentos para 2004,
ou non? 
MARTINA F. BAÑOBRE

O goberno de PP e IF vén de presentar os seus primeiros orza-
mentos para o Concello. Foron os votos dos seus 13 concellei-
ros os únicos que lle deron o visto e prace a un documento po-
lémico, que condicionará a vida municipal nos vindeiros meses. 

Ferrol

‘M anda carallo cos de Soria
que teñen castros celtas. E nós que
temos perto de tres mil e ningún
deles é celta, son todos doutra

cultura, son castros «castrexos»”



Antonio Campos Romai ten
agora 57 anos. En 1979 tiña 28,
e fora elixido concelleiro socia-
lista na Coruña no mesmo mo-
mento en que saíu alcalde o na-
cionalista Do-
mingos Merino.
Presidiu a Comi-
sión de Sanidade
e Servizos Sociais
e o consello de
administración do
Hospital Munici-
pal. Gobernou ta-
mén cun alcalde
de UCD, Xaquín
Lopez Menén-
dez. É militante
do PSOE dende
hai 31 anos.
Campos Romai,
que gaña a vida
como inspector
de sanidade na
Delegación Pro-
vincial de Sanidade da Xunta, é
o que se di un veterano, un prota-
gonista dos primeiros tempos do

municipalismo da democracia.
“Cando chegamos ao Pazo de

María Pita –díxonos no seu des-
pacho de presidente da Funda-
ción Democracia e Goberno Lo-

cal que rexenta o
Insituto de Estu-
dos Políticos e
Sociais na Coru-
ña– non tiñamos
nin a menor idea
do que había alí
dentro. De muni-
cipalismo sabia-
mos o que nos fo-
ra indicando Luís
Fajardo, que en-
tón era secretario
de formación do
PSOE, e o que
foramos apren-
dendo nas esco-
las de verán nas
que coincidiamos
con José Bono e

Enrique Tierno Galván. Pero fo-
mos capaces de adaptarnos ao te-
rreo moi rapidamente e, coa

enorme vontade de colaboración
que nos amosaron os funciona-
rios da época, puxémonos a tra-
ballar sen perda de tempo”.

Non foi un camiño de rosas:
“A inexperiencia marcou os no-
sos seis primeiros meses e mos-
trouse en moitos aspectos. Da-
quela todos tiñamos un roman-
tismo a flor de pel e unha enor-
me vontade de transparencia. Se
houbese escolas de democracia,
a experiencia vivida entón no
Concello da Coruña debería ser
unha delas. Houbo unha gran
participación cidadá, un firme
propósito de abrir as portas do
goberno municipal e logo un
gran traballo por darlles respos-
tas aos problemas, cousa que
non resultou fácil porque os
presupostos daquela época non
eran como son os de agora. O
Capítulo 1, sobre gastos de per-
soal, representaba o 90 por cen-
to do orzamento e atopámonos
con compromisos adquiridos
polos que nos precederon que li-
mitaban de forma dramática as
nosas posibilidades de acción.
Todo iso devengou nunha cor-
poración absolutamente espar-
tana que lles entregou a situa-
ción saneada aos seguintes go-
bernantes”. Antonio Campos
lembra con especial cariño un
compañeiro de goberno munici-
pal daqueles tempos xa faleci-
do, o comunista Rafael Bárez,
delegado de Urbanismo, “unha
gran persoa e un político abso-
lutamente íntegro, honrado e
eficaz”.

A Campos Romai non é que
lle queden feridas daqueles cam-
pos de batalla, pero hai algo que
lle fai sentir nostalxia por eles:
“A peor non fomos en nada. O
único que fixo a vida municipal
foi mellorar. O municipalismo
cambiou totalmente a morfolo-
xía dos nosos pobos e cidades e
deu lugar a magníficos alcaldes
procedentes de todos os partidos.
Pero hai algo que non se pode es-
quecer tampouco. Perdéronse
cotas de participación veciñal e
cidadá. A vida municipal parece
como se pasase a converterse
nunha consulta cada catro anos.
Produciuse unha fractura que ha-
bería que estiñar. As maiorías ab-
solutas non son a mellor forma
de gobernar. Unha boa cultura
democrática baseada na toleran-
cia é a mellor. As maiorías abso-
lutas poden provocar disparates
absolutos”.

No haber da democracia mu-
nicipal, Campos coloca algo tan
sinxelo como “facer natural o
que parecía imposíbel: o acceso
de toda a xente ás pistas poli-
deportivas, ás piscinas, aos cen-
tros culturais con boas progra-
macións, aos servizos sociais e
ás prestacións en materia educa-
tiva”. No debe sitúa a necesidade
de “articular a sociedade civil
mediante a recuperación do que
significou a participación veci-
ñal”.

Sen querer falar mal de nin-
guén, Campos asegura que “Ga-
liza ten unha débeda co na-
cionalismo”, e sostén que
“BNG e PSOE están condena-
dos a entendérense dende pers-
pectivas de progreso e democra-
cia”. Para el, os pactos empren-
didos no Concello de Santiago
son “unha porta aberta” e a cri-
se padecida en Vigo “un asunto
esencialmente persoal que ten
que ser superado”.♦
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A vinte e cinco anos da constitución dos concellos democráticos

Antonio Campos Romai
‘Debemos recuperar a participación cidadá’

P.C.

PERFECTO CONDE
O 3 de abril cumpriranse vinte e cinco anos de vida democráti-
ca nos concellos galegos. Unha etapa que transformou a vida
municipal, sacándoa da ambigüidade do franquismo para mete-
la na transformación social e política na que seguimos inmersos.
Por desgraza, aínda hai concellos nos que imperan o caciquismo
e determinadas maneiras de comportamentos feudais, pero a no-
sa vida municipal é practicamente igual á do resto de Europa. 

‘Cando chegamos
ao Pazo
de María Pita
non tiñamos
nin a menor idea
do que había alí
dentro”
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Eran descoñecidos, para
os dirixentes do PP, os
antecedentes

biográficos dos actuais
alcaldes de Toques e Sada?
Non sabía Manuel Fraga
que o candidato á alcaldía
de Toques estaba procesado,
en maio do 2003, por abusos
sexuais a unha menor?
Ignoraba Xesús Palmou o
catálogo de intereses
urbanísticos que había
detrás daquel “Moncho es
mucho” exhibido como
símbolo identitario do PP de
Sada?

Mariano Raxoi non pode
alegar ignorancia previa
ante a evidencia de que o PP
representa, no escenario
político, a Galiza máis
submisa e conformista. Os
seus “hilillos de plastilina”
e as “miudezas” de Fraga
forman parte da pedagoxía
necesaria para conservar o
poder. Recitan catro
ladaíñas do credo liberal
unha vez ao ano e logo
practican o vello principio
de que todo –persoas e
procedimentos– vale para
manter o estatus vixente
mentres alguen non sexa
capaz de impedilo.

Cando Xosé Manuel
Romai exercía de conselleiro
de Sanidade e ocupaba a
presidencia do PP coruñés
tiña por costume
agasallarlles, no Nadal, aos
seus competidores políticos
con algún libro. Nunha
ocasión utilizou a biblia dos
liberais confesos e tamén
dos conversos: “A sociedade
aberta e os seus inimigos”
de Karl Popper. Polo visto
en Toques, Sada e outros
concellos, o ex conselleiro
non foi quen de catequizar
os seus subordinados na
doutrina liberal, talvez
porque elixiu a liña dos
convites gastronómicos ou
porque os libros foron
directamente ao lixo, sen
reutilización nin reciclaxe.
Os concelleiros de Sada e
Toques non cumpriron as
ordes de Raxoi e Fraga
porque cren que o seu
comportamento é
compatibel co catálogo de
valores no que foron
educados e non acreditan na
sinceridade das proclamas
dos seus xefes. Ao cabo,
pensan que os votos
lexitiman os abusos sexuais
e a corrupción urbanística.

Nas portas do 14-M, a
dúbida está servida: vai
cobrar a gran factura
acumulada o ‘País de Nunca
Mais’? E tamén: a quen lle
vai encargar o labor principal
na execución dese cobro? A
unha forza política que
defendeu incondicionalmente
a dignidade dese país ou a un
grupo de buscadores de
fortuna electoral?

As facturas que non se
cobran, prescriben. E poden
aparecer novos “Toques” e
“Sadas” mentres Romai e
Pedro Arias invocan o nome
de Popper en van.♦

O 8 de febreiro celebrouse na
dársena coruñesa unha concen-
tración da Plataforma Nunca
Máis, para conmemorar o pri-
meiro aniversario da emblemáti-
ca manifestación do ano anterior,
que pasa por ser unha das de
mais concorrencia na historia da
cidade, e que foi algo así como
un símbolo do exercicio de dig-
nidade popular, como até entón
xamáis se dera neste país. 

Nestes días pasan na Coruña
máis cousas relacionadas co
Prestige. Francisco Álvarez Cas-
cos para asinar o permiso necesa-
rio para a liberación de espazo no
porto con destino á voracidade do
lobbyinmobiliario. Adesculpa é a
posíbel futura construción dunha
dársena exterior na Punta Lan-
gosteira en Arteixo e que podería
absorber unha gran parte da acti-
vidade portuaria, singularmente a

terminal de petróleo, graneis, e
outros elementos pesados de
transporte de mercadorias. O pro-
xecto apresenta grandes zonas de
incerteza de cara á cidadanía e,
máis aínda, carencias informati-

vas veraces e rigorosas: real nece-
sidade desta instalación a escasos
vinte quilómetros da que se está a
construír en Ferrol, o futuro dos
terreos liberados no centro da Co-
ruña, a planificación comarcal de

espazos e comunicacións como
resultado da mesma existencia do
novo porto, o impacto ambiental
na costa, a loita que se prevé coas
expropiacións dos afectados, etc.
Por non falar da pretendida idea
de “abrir a cidade ao mar”, man-
tida en torno á construción do Pa-
seo Marítimo e que, evidente-
mente, se contradí coa xa avanza-
da de levantar edificios na expla-
nada liberada de San Diego. En
calquera caso, o que si pode darse
por certo é de que a existencia da
Plataforma Nunca Máis, foi o
motor ideolóxico que propiciou a
consideración de proxectos como
o do Porto Exterior coruñes. Ou
alguén pensa que se o pobo gale-
go non se puxera en pé ante o
atropelo do petroleiro, habería
Plano Galicia ou, mesmo, a máis
mínima idea de favorecer algún
aspecto deste país.♦

A aposta do porto
exterior

MANUEL LUGRÍS

Fai falta realmente un novo porto industrial
a vinte quilómetros do previsto para Fe-
rrol? Será beneficioso para unha cidade en-
focada aos servizos e á calidade ambiental.

A Coruña



“Cooperación e diálogo en bene-
ficio de Galiza”. Así explicou
Anxo Quintana, portavoz na-
cional do BNG, o xeito de “en-
tender o País” que ten o BNG.
Un diálogo “franco, sen límites,
sen condicións e sen medo a po-
ñer a Galiza e o galego por dian-
te de calquera outro interese”.

Quintana pediu o mesmo
compromiso de todos para que
“a nosa lingua ocupe dunha vez

o lugar que lle corresponde”. Pa-
ra o BNG “xa non quedan escu-
sas para acelerar a fondo e situar
o galego onde debe estar nas no-
sas administracións, nas nosas
institucións, na nosa xustiza, nas
nosas empresas e nos medios de
comunicación”.

Anxo Quintana gabou a Re-
al Academia Galega pola apro-
bación das novas normas orto-
gráficas e todas as institucións

e sectores que participaron no
proceso. Ao mesmo tempo feli-
citounos por ter “acadado o ob-
xetivo”.

Falsa conciencia social

Para o deputado no Congreso de
Madrid Francisco Rodríguez,
que tivo unha breve interven-
ción antes do manfiesto lido por
Anxo Quintana, existe unha fal-
sa conciencia na sociedade,
“mesmo en sectores parana-
cionalsitas”, sobre situación re-
al do galego: “pensan que non
hai problema”.

Para o candidato nacionalista
pola Coruña ás eleccións xerais

e sociolingüista, a situación é
peor que a de hai 20 anos e ha-
bería que avaliar o que se debe á
“parálise social e o que ao in-
cumprimento da lexislación de
mínimos vixente”.

Francisco Rodríguez consi-
dera que existe unha dualidade
valorativa que “responde ao
equilibrio de poder na socieda-
de”. Hoxe existe un maior sen-
timento de País e unha maior
tolerancia ao uso do galego, pe-
ro, ao mesmo tempo, menos
combate social. Segundo Rodrí-
guez tamén existe un “teórico,
que non real, maior coñecemen-
to do galego”. Así mesmo, de-
nunciou o deterioro que se dá

tanto na fala como na escrita,
“o galego como o falou eu,
din”,  debido ao fenómeno polí-
tico e social inducido, ao non
ser o noso idioma “nin língua
de poder nin de cultura”.

O deputado nacionalista
concluíu que “con outro tipo de
política non estariamos moito
mellor se cadra, pero teriamos
os resortes sociais perfectamen-
te engraxados para mudar a si-
tuación”. Para o BNG, a perda
progresiva de galegofalantes
obedece a unha política perfec-
tamente definida polo PP. Para
Rodríguez, o PSOE tampouco
tería unha política moi diferente
neste senso.♦
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Anxo Quintana gabou o espírito de diálogo na Casa de Rosalía 

O BNG asume a normativa de concordia

H.V.
Comprar unha entrada de cinema
por internet é máis caro que face-
lo directamente na billeteira. As
empresas de exhibición penalizan
este servizo para facer máis efi-
caz a venda porque a asignación
de localidades pola rede provoca
que queden asentos baleiros.

O habitual é ir ao cinema en pa-
rella ou en grupos maiores e cando
alguén adquire dúas entradas por in-
ternet ten a tendencia a deixar un

oco baleiro ao seu carón. É algo que
tamén acontece cando as localida-
des non están numeradas: á xente
gústalle illarse do veciño e colocar
os seus abrigos na butaca do lado.
Pero para os cinemas, supón perder
de vender unha entrada porque pou-
cos son os espectadores que acoden
en solitario e os que van en parella
non queren sentarse por separado.

A distribución de entradas por
internet parte da necesidade de ra-
cionalizar a venda e asegurar clien-

tela, pero deixa de ser rendíbel se
os espectadores insisten en deixar
cadeiras illadas sen ocupar, de mo-
do que as empresas de cinema de-
cidiron penalizar cunha cantidade
que vai de 50 céntimos a un euro a
compra de cada entrada pola rede.

Había outras solucións, como
que o programa de venda non
aceptase deixar ocos baleiros,
pero isto podía provocar confli-
tos cos compradores, xa que os
internautas constitúen un sector

moi sensibilizado no que atinxe
aos seus dereitos.

Na venda dalgúns billetes de
avión tamén sucede así desde
tempo moi recente, pero non hai
penalizacións en todas as liñas
aéreas. As compañías de rede,
como Iberia, veñen de cargar un-
ha penalización á emisión de bi-
lletes que é menor que no caso
da venda por internet, pero que
ascende a nove euros no mellor
dos casos. Isto non ocorre nas

compañías de baixo custe, que
están concibidas para vender por
teléfono ou por internet. No caso
das compañías de rede, a venda
por internet non supón risco nin-
gún, pero de momento non están
en condicións de orientar as ven-
das á internet porque a súa clien-
tela non está preparada e porque
as propias compañías teñen uns
departamentos de venda de bille-
tes con exceso de persoal e habe-
ría que despedilo.♦

Servizos como o cinema precisan dunha persoa na billeteira

Internet non sempre ten o mellor prezo

A.N.T.
Antes do verán estarán traduci-
dos ao galego tanto o sistema
operativo Windows XP como o
paquete de programas Office,
que inclúe o procesador de tex-
tos Word, a folla de cálculo Ex-
cel, a base de datos Access e o
programa de presentacións Po-
wer Point. A eventual elección
da Xunta do sistema Linux obri-
gou a Microsoft a anunciar a
tradución.

O anuncio vén dado despois
dun acordo entre a Xunta e Mi-
crosoft, segundo lle informou á
Mesa pola Normalización Lin-
güísticaesta última entidade. A
Mesa demandáralle a Microsoft
que rematase coa discrimina-
ción á que sometía ao galego,
única lingua oficial no Estado
español que non contaba cunha
versión dos principais progra-
mas da compañía presidida por
Bill Gates. Recentemente, A
Mesaameazara a Microsoft con
traducir ao galego o sistema Li-
nux e difundir este sistema ope-
rativo gratuíto.

A pesar de que Microsoft
non se pregou ás ameazas da
Mesa,a cuestión do sistema Li-
nux pesou no fondo da decisión,
aínda que neste aspecto tivo
máis influencia a Junta de Es-
tremadura que A Mesa ou a

Xunta. A decisión do goberno
estremeño de optar polo softwa-
re libre de Linux –polo que non
ten que pagar dereitos–, abriu
unha fenda na situación de do-
minio de mercado que goza Mi-
crosoft.

A posibilidade de que os

grupos en defensa do software
libre optasen por traducir ao ga-
lego o sistema operativo Linux
e os programas máis utilizados
era real. Nese caso, a Xunta po-
día pasar a distribuír o material
na Administración e, sobretodo,
no ensino. Isto non constituiría

o fin do monopolio no mercado
por parte de Microsoft porque a
maioría dos ordenadores están
fora da Administración e do en-
sino. O que si sucedería sería o
debilitamento dos alicerces de
Microsoft: as novas xeracións
serían formadas informatica-

mente no sistema operativo de
Linux e con probabilidade se-
guirían usándoo posteriormen-
te, co que o Windows e os pro-
gramas asociados perderían co
tempo considerábel cota de
mercado.

Paso histórico

“É un paso histórico para o no-
so idioma, que ao gañar este no-
vo espazo avanza un paso máis
na consolidación do seu presen-
te e o seu futuro”, indicou o pre-
sidente da Mesa,Carlos Callón.
A Mesalembrou que o sector da
informática e das novas tecno-
loxías é estratéxico no proceso
de normalización lingüística.

Antes de anunciar Microsoft
a versión galega do Windows e
do Office, A Mesa ameazáraa
cun boicot e coa tradución ao
galego do sistema Linux. Final-
mente, a xefa de Produtos de
Windows XP en España, Mar
Bastida, dirixiuse á Mesa para
anunciar a versión galega, se-
gundo dixo, por un acordo coa
Xunta. A Mesa laiouse do “se-
cretismo” co que a Xunta levou
a negociación e expresou o seu
temor a que a razón diso sexa
que a súa política lingüística
non se “aplique” no “conxunto
da sociedade”.♦

A.N.T.
O BNG comprometeuse a asumir o uso das novas normas da
RAG na totalidade das súas comunicacións e o compromiso de
contribuír á súa difusión. Demandou da Xunta que faga o propio
nun acto na Casa de Rosalía ao que asistiron numerosas perso-
nalidades relacionadas co mundo da lingua e das letras galegas.

Temía que Linux fose o sistema empregado no ensino

O mercado forza a Microsoft a sacar o Windows en galego

O galego era a única lingua do Estado que non tiña versión de Windows. Os usuarios debían empregar a versión española ou a
portuguesa.                                                                                                                                              PACO VILABARROS



A.N.T.
Está a ser unha especie de Nun-
ca Máis, pero, agora, na defensa
das libertades democráticas. A
solidariedade cos tres sindicalis-
tas da CIG condenados por in-
tegrar un piquete na folga xeral
do 2002 trascende o plano sindi-
cal. As concentracións o día 19
nas sete cidades e a mobiliza-
ción nacional o 29 de febreiro
en Lugo van marcar a diná-
mica desta reivindicación que
sobarda o caso concreto dunha
condena desproporcionada.

A entrada do Parque de Lugo, ofi-
cialmente a Praza de Avilés, con-
vertiuse nun lugar de peregrinaxe
de toda Galiza. Alí, diante dos
xulgados, está situada a caravana
onde os sindicalistas da CIG se
manteñen en folga de fame.

A pequena estufa non é quen
de sacarlles a friaxe nestas noites
de cairón e xiada luguesas. O
frio da temperatura compénsano
os folguistas co cálido apoio que
teñen diariamente desde hai un-
ha semana. O calor humano é
importante para a súa loita, aínda
que non axuda moito ao seu esta-
do físico cando van polo cuarto
dia de xexún.

Gracias que o domingo os
folguistas Xesús Seixo, Xosé Fe-
rreiro e Guillerme Rei, lle cede-
ron o testigo da protesta aos seus
compañeiros Anxo Louzao, Iña-
qui García e Antonio González.

Nin uns nin outros tiveron
tranquilidade, nin puderon ler os
libros cos que se pertrecharan
para pasar o tempo.

Centos de persoas pasaron
pola caravana para mostrarlles
apoio. Primeiramente xentes de
Lugo, tanto da CIG como dou-
tros sindicatos, e militantes na-
cionalistas. Pero, nos diferentes
días, estiveron presentes máis de
cen persoas do Ferrol, de Ponte-
vedra, dos distintos comités de
empresa. Tamén se solidarizou,
cunha concentración, a recén cre-
ada Federación de Asociacións
de Inmigrantes de Galicia.

O voceiro do BNG, Anxo
Quintana, o parlamentario Fran-
cisco Rodríguez, o alcalde de
Pontevedra Miguel Anxo Lores,
a parlamentaria Ana Pontón e os

dirixentes do BNG de Lugo, fi-
xeron acto de presencia. Tamén
se desprazaron a Lugo, nos dis-
tintos días, dirixentes do SLG,
para compartir cos folguistas o
tempo e as ánsias de xustiza. Os
comunicados de apoio de comi-
tés de empresa, colectivos e per-
soas individuais son numerosos.

Tamén os escritores lugueses
mostraron a súa aposta polas li-
berdades democráticas. Dez des-
tes escritores realizaron un acto
que levou por nome Palabra de
Lei, fronte aos xulgados lugueses.

É esta xa unha praza emblemá-
tica para os nacionalsitas e para as
libertades sindicais. Foi neste mes-
mo lugar, no 1983, onde se reali-
zou unha importante mobilización
popular para impedir que se subs-
tasen as primeiras terras polo im-
pago da Cuota Empresarial da Se-
guridade Social Agraria. Os labre-
gos resistiron máis de hora e me-
dia, impedindo o aceso aos xulga-
dos, mesmo cando chegou unha
compañía de antidisturbios da Co-
ruña. Os feridos sobrepasaron as
dúas ducias e os detidos a docena.
Foi un dos primeiros fitos dunha
loita que, case vinte anos despois,

deu lugar a unha vitoria histórica.

Mobilizacións en toda Galiza

O xoves 19 de febreiro terán lugar
mobilizacións nas sete cidades ga-
legas diante das sedes dos xulga-
dos. Serán ás doce do mediodía.
Dez dáis despois, o 29, celebrara-
se unha grande mobilización, de
carácter nacional, en Lugo. 

Tamén o 19  se celebrará unha
concentración en Madrid, diante
do Ministerio de Xustiza. Mobili-
zación que estará apoiada por di-
versos colectivos, entre eles a
Asociación Libre de Avogados.

A FPG, pola súa banda, a cuxa
organización pertencen os sindica-
listas condenados, denuncia que
“o xuízo foi unha burla” e que “se
produciu un abuso de poder”. Esta
forza aclara que o policía que rea-
lizou a denuncia, Xesús Candal
Rivas, é un coñecido ultradereitis-
ta, e que o dono do local no que
operaron os piquetes, Xosé Eduar-
do Fernández Palacios, propietario
do bar Isla, é coñecido por ter sido
condenado en varias ocasións por
impago aos traballadores. Estas
denuncias tramitounas a CIG.♦
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A influencia do PSC
no goberno de España

MANUEL CAO

Con ocasión do conflito desencadeado no goberno tripartito de
Pasqual Maragall, debido ao episodio das conversas Carod-
ETA, saíron á luz as diverxencias entre o PSC e o PSOE en
tanto partidos políticos diferentes dende o punto de vista orga-
nizativo e operativo pero que de feito participan en organis-
mos comúns de representación e decisión. Pois ben, unha re-
visión dos gobernos de Felipe González revela a escasa parti-
cipación de ministros do PSC, salvo no primeiro goberno, que
contou coa participación de Narcís Serra, Ernest Lluch e Joan
Majó (un ano). As relacións PSC-PSOE evolucionaron cara ao
recorte da autonomía do PSC, privado de grupo parlamentar
propio en 1982, e ao que se lle deu un papel decrecente nos su-
cesivos gobernos e en carteiras de menor relevancia. 

Para situarnos, convén sinalar que o PSOE contaba en 1982
con 202 deputados de 350, estaba recente o golpe do 23-F e os
problemas políticos, económicos e sociais eran abundantes.
Neste contexto, Narcís Serra toma posesión como ministro de
Defensa coa difícil misión de sufocar as intentonas golpistas e
afastar o Exército da acción político-militar contra o sistema
democrático. O proceso de renovación dos mandos militares, a
reorganización e modernización das estruturas herdadas e a in-
tegración das actividades do Exército nas estruturas institucio-
nais europeas foi reducindo lenta, pero sistematicamente, o pe-
so e influencia dos militares educados e formados nas escolas
do franquismo e foi incentivando os profesionais e adaptando
os comportamentos aos modos propios dun Exército nunha so-
ciedade democrática. Pasado o tempo, o balance de resultados
semella moi positivo aínda que a sociedade española non valo-
re abondo o que significa limitar o peso e influencia das estru-
turas militares na organización da vida política española. 

Ernest Lluch tamén se converte en ministro de Sanidade e
Consumo nunha situación de déficits e carencias tanto no
grao de cobertura como de calidade do sistema sanitario. Es-
te ministro creou un Sistema Nacional de Saúde que tratará de
garantir a asistencia sanitaria igualitaria cun nivel de cobertu-
ra superior ao 96 por cento da poboación, ao tempo, que
avanza no sistema de financiamento e no proceso de descen-
tralización do INSALUD. A dotación de recursos humanos e
medios materiais e financeiros para afortalar o sistema públi-
co de asistencia sanitaria foi un dos peares nos que se asentou
o estado de benestar e representa unha conquista social difícil
de desmontar polo custo político asociado. Do resto dos mi-
nistros do PSC, destacan Josep Borrell e Jordi Solé Tura, xa
nos últimos gobernos, nos que a marxe de manobra foi menor.

Da participación do PSC nos gobernos socialistas derívase
unha certa febleza e pouca consideración aos intereses especí-
ficos de Catalunya nas políticas de Estado. En cambio, os go-
bernantes do PSC –secretarios de Estado e cargos intermedios
no ámbito económico– exerceron con certa brillantez as fun-
cións desempeñadas e contribuíron a modernizar e democrati-
zar as institucións políticas e económicas do franquismo. Isto
contrasta vivamente coa actuación doutros ministros nas fun-
cións que lles eran propias. Así, por exemplo, en ámbitos como
Interior ou Xustiza, as reformas foron lentas e de doada rever-
sibilidade por parte de gobernos sucesivos. Os ministros do In-
terior foron incapaces de instaurar un sistema policial homolo-
gado co dos países democráticos e mantiveron a Garda Civil
como corpo militar para orde pública civil e apoiaron ou acep-
taron modos e comportamentos da acción policial inaceptábeis
en democracia. En Xustiza tampouco foron capaces de renovar
en profundidade a organización xudicial e mantiveron as estru-
turas centralizadas sen adaptalas ao Estado das Autonomías.♦

‘Os cargos do PSC en Madrid
exerceron con certa brillantez

as funcións desempeñadas e contribuíron
a modernizar e democratizar

as institucións do franquismo”

Ernest Lluch xura ante o rei como ministro.

O xornalista lugués Xoan Soto, ironiza en El Pro-
greso, sobre como a folga xeral do 20 de xuño do
2002, “transcorrida coa máis asoluta normalidade,
segundo os titulares que obran nas hemerotecas”,
pasou a dar lugar a unhas sentencias de seis, cinco e
tres anos e medio de cárcere para uns sindicalistas.

Soto compara estas penas co “inflexíbel rigor”
co que foron tratados os alcaldes de Toques e Be-
gonte: multa de doce euros diarios durante 24 me-
ses e doce mil euros de indemnización ao segundo.
“Eso pásalles por ser alcaldes. Se fosen sindicalis-
tas, con vinte ou vintecinco anos de cárcel, solu-
cionaban a papeleta”.

A perplexidade de Xoan Soto é a da maioría da

sociedade que topa unha vez máis, coma nos tempos
do Quixote, coa Xustiza sen que poida entendela.

Pero enténdese aínda menos o receo de UGT,
máis forte aínda no caso de CCOO, á hora de su-
marse á protesta, coa disculpa de que “xa existía un
calendario pechado”. A CIG desmentiu este aspec-
to. Por outra parte, persoas próximas a estas cen-
trais si apoian, sen embargo, unha plataforma crea-
da co mesmo motivo en Madrid e o Gabinete Xu-
rídico Confederal de CCOO púxose a disposición
da CIG por considerar que esta era unha folga de
todos, contra un ataque ás liberdades sindicais. Ta-
mén os comités de empresa, cos membros das dú-
as centrais mencionadas, apoian a mobilización.♦

Sindicalistas e alcaldes
B. LAXE

Mobilizacións o 19 nas sete cidades e
o 29 manifestación nacional en Lugo

Ampla solidariedade
cos sindicalistas condenados

XOSÉ MARRA



Na Galiza hai 700 empresas téx-
tiles. A súa facturación supón o
15% da industria galega, sendo o
terceiro sector por tras da auto-
moción e do tratamento do peixe.
En 1994 había 13.700 persoas
empregadas. No ano 2002 a cifra
a u m e n t o u  a  32.300. Fron-
te as grandes
compañías que
cada vez desloca-
lizan máis os seus
empregos, está
xurdindo unha re-
de de pequenas
empresas que ac-
túan como sub-
contratas. Me-
diante este siste-
ma o emprego
vaise precarizan-
do. No Estado es-
pañol a eventuali-
dade é do 25%,
mentres que na
Galiza é de case o
duplo, o 45%.  

“ I N D I T E X ,
Adolfo Domínguez, Caramelo,
Antonio Pernas, Roberto Verino
ou Florentino teñen unha parte
moi importante de responsabili-
dade no aumento da precariza-
ción”, indica Mercedes López,
de CC OO. Estas empresas cum-
pren os convenios na maioría
dos casos, pero as empresas coas
que subcontratan non. A degra-
dación das condicións de empre-
go é superior entre as mulleres.
“O 80% da man de obra femini-
na está con contratos de media
xornada, a pesar de traballar a
xornada completa. Ademais, non
perciben máis que o 70% do sa-
lario acordado nos convenios”,
declara o secretario confederal
de Negociación Colectiva da
CIG, Antolín Alcántara. 

Outro dos grandes proble-
mas do sector téxtil é o do em-
prego sumerxido. Os datos sin-
dicais indican que aproximada-
mente entre un 20 e un 30% das
persoas que traballan fano sen
declarar. Das case 28.000 mil
persoas que están ocupadas, se-
gundo datos da EPA, había
5.000 que non estaban dadas de
alta na Seguridade Social.

Estes datos contrastan coa
boa saúde económica do sector.
O ritmo de crecemento do téxtil
galego abala entre un 15% e un
20% anual. Empresas como IN-
DITEX –a segunda máis importan-
te da Galiza– obteñen ganancias
que superan o 20% anual. Ten
case 1.400 tendas en 41 países e
o seu valor en bolsa supera os
12.000 millóns de euros. O seu
propietario, Amancio Ortega, é
un dos homes máis ricos do
mundo. O mesmo acontece con
outras empresas galegas. A pro-

fesora en Psicoloxía do Traballo
e das Organizacións, Mar Igle-
sias, ven de publicar un estudo
sobre a “Panorámica sociolóxica
no sector téxtil galego”. Nel des-
cribe que “a imaxe típica da ma-
nufactureira téxtil galega é a
economía sumerxida e resúmese

en que grupos de
mulleres acoden
aos talleres das
grandes empresas
á hora sinalada co
carro da compra,
para recoller o
material e levalo
para casa”. 

Imaxe de marca

Segundo Merce-
des López, “as
empresas téxtiles
italianas son líde-
res no mercado
grazas a que ven-
den unha imaxe
de marcas de ca-

lidade. As empresas galegas
pretenden presentarse no mer-
cado con roupa barata, feita
con baixos custes. As nosas fir-
mas deben volver a intentar
transmitir a imaxe de calidade.
Esta é a única saída que teñen
para seguir sendo competitivas
logo de que entre en vigor o
tratado de libre comercio de

2005”. Para a responsábel de
CC OO, “as empresas saben
que non poden dar imaxe de ca-
lidade fabricando a baixos cus-
tes en países do terceiro mun-
do. Detrás das ameazas por mar-
char hai outros intereses relacio-
nados con axudas e subven-

cións. A Xunta debe vixiar isto”. 
“Por outro lado, os poderes

públicos deberían axudar máis ás
pequenas e medianas empresas
que son as que sosteñen o sector
na Galiza. Estas axudas deberían
estar dirixidas a potenciar o de-
senvolvemento tecnolóxico que

faría aforrar custes. Deste xeito,
non se terían que seguir degra-
dando as condicións laborais dos
traballadores. Dándolle unica-
mente subvencións ás grandes
empresas para a contratación, ví-
ciase o sistema”, conclúe Merce-
des López.♦
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Atribúen o rumor a empresas ‘que queren recibir subvencións para non marchar’

Os sindicatos desmenten
que se perdesen 10.000 empregos no téxtil

RUBÉN VALVERDE
“Se tivesen desaparecido 10.000 empregos no sector téxtil no
último ano, os sindicatos saberiámolo. Detrás desta afirma-
ción hai un interese moi claro de seguir precarizando o em-
prego e recibindo subvencións”. Así o declara unha das respon-
sábeis da Federación do Téxtil de CC OO, Mercedes López. Se-
gundo CIG e CC OO, o emprego no sector téxtil incrementouse
notabelmente dende 1994, pero ten unha precarización do 45%.

‘O 80% da man
de obra feminina
está con contratos
de media xornada,
a pesar de traballar
a xornada
completa”.
ANTOLÍN ALCÁNTARA

(CIG).

PACO VILABARROS
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Que faría unha empresa cun empregado que
durante anos non acode ao seu posto de tra-
ballo, non cumpre coas súas obrigas e de-
frauda a confianza depositada por quen o
contratou? Unha persoa que se comporta así
sería, loxicamente, despedida; non se lle re-
novaría o contrato e tería moi difícil o seu fu-
turo profesional ou atopar un novo traballo.

Vou lembrar un caso de absentismo la-
boral continuado durante máis de vinte
anos que non ten o desenlace do despido,
senón unha renovación continuada do
contrato cada catro anos e, ademais, a em-
presa, que permite semellante comporta-
mento –neste caso o PSOE– xustifica a re-
novación por boca do seu secretario xeral,
Emilio Pérez Touriño, polo “traballo rea-
lizado”. O grave deste caso non só é que o
absentista cobre como senador, sen traba-
llar como tal, máis de 4.200 euros ao mes,
senón que ten un dilatado historial de des-
lealdade á empresa e insolidariedade cos
compañeiros de traballo, é dicir, co PSOE.

Vexamos o currículo. Francisco Vázquez
é elixido deputado pola Coruña en 1977, re-
presentación que renova en 1979 e 1982, pe-
ro desde a súa elección como alcalde da Co-
ruña en 1983 abandona, practicamente, as
súas responsabilidades como deputado. Du-
rante varias lexislaturas continúa con esta ac-
titude, aparecendo sempre á cabeza dos ab-
sentistas no Congreso dos Deputados.

Non asiste ao traballo, pero ten unha re-
novación continuada da súa acta e así che-
gamos ao ano 2000. Por problemas inter-
nos de incompatibilidades, o PSOE retira a
Francisco Vázquez da súa candidatura ao
Congreso e pasa ao Senado. Este conside-
ra que é unha degradación na súa carreira
política e arremete contra a dirección do
PSOE, insultando os compañeiros e cuali-
ficando a súa actuación como un “complot
de ananos”. Ademais, impón un criterio de
selección de candidatos para o Senado
–pola importancia que ten figurar na pape-
leta en primeiro lugar– baseado, non en cri-
teiros políticos, senón alfabéticos; así,
aceptando esta chantaxe e para que Váz-
quez encabece a lista, o PSOE tivo que ato-
par un “Vilariño”, que aparece en Ponte-
deume e un “Villanueva” da Laracha. Para
as eleccións do 14 de marzo vai tamén un-
ha “Vila” de Carballo e un “Yáñez” de Fe-
ne. Non é ese o criterio en Pontevedra on-
de Carlos González Príncipe será acompa-
ñado e adiantado por Henrique Curiel.

Non contento con isto, Vázquez monta
unha plataforma pantasma para a súa pro-
moción persoal como candidato ao Senado.
Á marxe do partido e con total deslealdade,
fai unha campaña propagandística insolida-
ria con publicidade paga e envío dunha car-

ta aos electores onde só pide o voto para el,
esquecendo os outros compañeiros da can-
didatura ao Senado. Gastou miles de euros
pero os resultados foron moi pobres porque
Vázquez só tivo 163.000 votos, mentres en
1996 o senador polo
PSOE, Salvador Fer-
nández Moreda tivo
216.524 e Xaime Ba-
rreiro Gil, 207.548 vo-
tos. Acabábase así co
mito do seu recoñece-
mento ou valía política
a nivel galego.

Este foi o balance
do senador Vázquez
nos últimos catro anos.
Non asiste aos Plenos
do Senado, que cele-
bra unha media de 20
sesións ao ano. Só in-
tervén unha vez. Pre-
senta un total de sete
preguntas por escrito:
tres o 9 de xuño de 2000 sobre investimen-
tos en Alvedro, Lavacolla e infraestruturas
ferroviarias na provincia; tres o 12 de xuño
de 2000 sobre investimentos en infraestru-
turas de estradas na provincia, porto de Fe-
rrol e porto da Coruña; e outro o 22 de fe-
breiro de 2001 sobre investimentos en cul-
tura na provincia. A revista especializada

Trámite parlamentario e municipal, que
analiza o traballo dos representantes do po-
bo nas Cortes Xerais, coloca a Vázquez á
cabeza dos absentistas e sinala que, no pe-
ríodo de 6 de novembro de 2001 e 24 de

abril de 2002, ten 24
faltas sobre 24 días de
pleno contabilizados;
un auténtico récord!
Contrastan estes datos
coa actividade dos re-
presentantes do BNG:
o senador Anxo Quin-
tana tivo 225 interven-
cións, e os deputados
pola Coruña Francisco
Rodríguez e Carlos
Aymerich presentaron
1.199 e 676 iniciati-
vas, e tiveron 692 e
601 intervencións,
respectivamente.

O absentismo la-
boral de Vázquez co-

mo senador contrasta coa súa intensa acti-
vidade política para impedir a derrota do
PP, é dicir, o relevo de Fraga como presi-
dente da Xunta, e que haxa un goberno al-
ternativo BNG-PSOE despois das elec-
cións ao Parlamento Galego do ano 2001.
Manifestaba que “está claro que yo facili-
taría mejor una gobernabilidad del PP,

sin necesidad de coalición, y nunca con el
BNG”. No último día de campaña electo-
ral, e coincidindo coa presenza de Aznar
na Coruña, organiza unha montaxe propa-
gandista co PP para deixar evidente o seu
apoio a Fraga, e coloca con este a primei-
ra pedra do futuro Palacio de Congresos
no porto, cando as obras comezaron…
seis meses despois! Na actualidade, a co-
ordinación de Vázquez co PP chega a tal
extremo que o mesmo día que o PSOE
presenta en Santiago a súa campaña elec-
toral para as eleccións xerais, Vázquez re-
únese con Fraga na súa casa, feito que
cualifica o socialista Miguel Barros como
o “Pacto de Bergondo”.

Tivo tempo tamén durante estes catro úl-
timos anos para desautorizar os seus com-
pañeiros e a política do seu propio partido
en momentos de relevancia política: invita a
abandonar o partido a Odón Elorza, alcalde
do PSOE en San Sebastián; declara que Pas-
qual Maragall e o PSC deben desvincularse
do PSOE porque están pola reforma do Es-
tatuto e da Constitución; pronúnciase pola
disolución do Parlamento Vasco... Faltoulle
tempo para acudir en axuda do PP e cando o
candidato do PSOE á Comunidade de Ma-
drid, Rafael Simancas, se esforzaba en de-
nunciar a trama urbanística do caso Tamayo,
Vázquez declaraba: “son dos convencidos
de que o PP non está metido niso” e defen-
día a compatibilidade da xestión pública cos
negocios inmobiliarios. Capítulo á parte
merece o seu comportamento na catástrofe
do Prestige, actuando como auténtico dele-
gado do goberno e recibindo como pago aos
servizos prestados ao PP a Gran Cruz da Or-
de de Isabel I, a Católica. Nunha recente en-
trevista presume da súa actuación e repite as
mesmas descualificacóns que fai Aznar do
seu partido: “El PSOE tuvo una estrategia
equivocada en la crisis porque le cogió otra
vez gusto a la pancarta”.

O absentismo laboral dos cargos públi-
cos non só é unha irresponsabilidade e unha
fraude ao electorado, senón que desprestixia
o sistema democrático. Un partido que pro-
move e apoia este tipo de comportamentos
non merece a confianza da cidadanía, que
demanda das persoas elixidas democratica-
mente polo pobo que cumpran coas súas
obrigas e compromisos institucionais.

É intolerábel o absentismo. Como po-
de anunciar o PSOE da Coruña unha cam-
paña porta a porta, coa participación de
Vázquez, para explicar o traballo desen-
volvido no Senado, se é o maior absentis-
ta do reino?♦

MANUEL MONGE é sociólogo e concelleiro
do BNG na Coruña

O absentismo laboral do senador Vázquez
MANUEL MONGE

A revista especializada
Trámite parlamentario e
municipal,que analiza o

traballo dos representantes
do pobo nas Cortes

Xerais, coloca a Vázquez
á cabeza dos absentistas”

Cando neste circo da política
preelectoral xa nos afaciamos a
ver cada día situacións chulescas
ás que nos ten acostumados o
partido no goberno. Cando as
“bromas” do titular de defensa
consisten en botarlle unha cadela
a unha xornalista por facer unha
pregunta. Cando o candidato da
dereita se acocha detrás do seu
xefe de campaña para negarse a
responder preguntas dos xorna-
listas (non tería euros que botar-
lles para escoitar as gargalladas
do seu coro de afíns e de xorna-
listas de pago). Cando fai a mes-
ma xogada para negarse a deba-
ter co líder do principal partido
da oposición, agás que interve-
ñan tamén Llamazares e... Carod
Rovira. Por que Carod e non ou-
tros cabezas de lista dos chama-

dos “partidos periféricos”? Xus-
to cando escribo este artigo xa
sabemos por que.

Neste antroido político, certa-
mente nada divertido, acaba de
irromper a ETA co seu disfrace de
esquelete e gadaña. Coma sempre
facéndolle o xogo á dereita, ou

máis ben á ultradereita. E xa a
chulería bótase un pouco atrás e a
paisaxe queda dominada polo pa-
tetismo. Patética a imaxe de Ca-
rod, só e empequenecido, tratan-
do da farfallar explicacións que
no convencen a ninguén, tratando
de botar do lombo a lousa que a

banda terrorista lle coloca enriba
e xogando co calendario. Patético
o mesmo político cando dubidaba
diante da pregunta de Iñaki Gabi-
londo o día anterior: hai algo de-
sa entrevista que aínda non se sai-
ba?... Non..., non...que ha de ha-
ber?....E, aínda máis, responde fa-

chendoso: “Se non se tivese coñe-
cido a reunión, hoxe non pasaría
nada”. De Premio Nobel. A nova-
tada inclúe non ler detidamente a
información do ABCque, de pri-
meira man, deixaba albiscar que
se coñecían todos os datos e sina-
laba que se falou “dunha tregua
para Catalunya”. Patética a face
de Rodríguez Zapatero ao que,
como din “lle crecen os ananos”.
Patética a cara que se nos queda
aos que abrigabamos algunha es-
peranza de certo cambio para po-
der xubilarnos con dignidade.
Non hai que facer. Haberá que
poñer acento italiano para recitar
a Dante e “lasciare ogni speran-
za “. Este país seguirá a moverse
entre a chulería e o patetismo. E
polo que vexo, a maioría da xen-
te, tan contenta.♦

Chulería e patetismo
MANUEL LOMBAO

A tregua da ETA para Catalunya tinxe a precampaña
para as xerais do patetismo do terror, xusto no intre no
que o PP ficaba sen carauta por causa da súa chulería.

Madrid
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CÉSAR LORENZO GIL
O anuncio da tregua da ETA só
para Catalunya caeu coma un
lóstrego na precampaña das xe-
rais. A Generalitat catalá está en
crise. O PSOE acusa o PP de ins-
trumentalizar o terrorismo con
fins electorais. O goberno pon ca-
se que fóra da legalidade a ERC.

O comunicado de tregua parcial
da ETAnon foi unha boa nova pa-
ra ninguén. A organización, lonxe
de mostrar compromiso co diálo-
go, téndelle unha man de espiño
ao independentismo catalán coa
súa decisión de colocar fronteiras
para a súa actividade armada.

Nesa mensaxe, emitida na te-
levisión autónoma vasca o 18 de
febreiro, dous portavoces da
ETA lembran os elos históricos
entre “Euskal Herria e Catalun-
ya” e aluden á conxuntura actual
para defender que as circunstan-
cias favorecen “a suspensión da
súa campaña de accións arma-
das” en territorio catalán desde o
pasado 1 de xaneiro.

Para o PP, existe unha relación
directa entre a tregua e a conversa
de Josep Lluís Carod Rovira de
hai unhas semanas en Perpignan
coa cúpula da ETA. “É a contribu-
ción a esta estratexia repulsiva
promovida por ERC”, manifestou
o presidente do goberno central,
José María Aznar. “A banda se-
guirá matando pero non o fará
nunha parte do territorio nacional.
Sabemos que a contrapartida é a
cobertura política de ERC aos ob-
xectivos da banda terrorista e fe-
char os ollos ante o terrorismo
sempre que non lles afecte aos
seus intereses”, concluíu.

A treboada política en Cata-
lunya puxo o foco sobre o presi-
dente da Generalitat, Pasqual
Maragall, obrigado a dar unha
rápida explicación do sucedido.

Mais non se agarda que nas pró-
ximas horas haxa movementos
contundentes na composición do
tripartito que goberna Catalunya. 

Maragall non deu pistas sobre
as súas futuras actuacións e con-
traatacou esixindo que non se use
a ETA coma arma electoral. “Pido
con urxencia, de todo corazón, que
se renove o Pacto Antiterrorista
para incluír todas as forzas demo-
cráticas, todas”, pediu. O president
considera que a estratexia do gru-
po armado está a ter éxito se os de-
mócratas se dividen. “Non nos de-
catamos de que as nosas divisións
lles dan asas ao terror? Desactive-
mos todos xuntos a mensaxe-bom-
ba que a ETA nos enviou, contra
Catalunya e contra a convivencia
de todos os pobos de España.”

Ollando para Ferraz

Mais a dirección socialista en
Madrid non se conforma cunha
declaración. José Luis Rodríguez
Zapatero, que visitaba Vigo o 18

de febreiro, esixiu “consecuen-
cias políticas” ao anuncio etarra.
“Ou ben en ERC ou ben no go-
berno catalán, a xuntanza de Ca-
rod Rovira en Francia debe ter al-
gunha consecuencia”, explicou.

Para o seu rival na puxa pola
presidencia do goberno español,
Mariano Raxoi, este desexo é
morno. “Ou ben esixe que ERC
cese a Carod, ou racha o tripartito
ou renuncia a permanecer no Pac-
to Antiterrorista”, manifestou en
rolda de prensa. Para Zapatero, o
PP frivoliza a situación e aprovei-
ta a conxuntura para tirar réditos
electorais. “Lamento que se tente
utilizar un comunicado da ETA
para conseguir votos”, contestou-
lle a Raxoi. “Utilizar a tregua pa-
ra conmocionar a sociedade espa-
ñola e pór en cuestión o esforzo da
loita antiterrorista que fixemos
conxuntamente é unha profunda
irresponsabilidade”, subliñou.

Mais a petición do PP é máis
ampla. O PSOE debe rachar todos
os vínculos con ERC (goberno,

listas conxuntas ao Senado e con-
cellos) para contar co seu “carim-
bo” de partido fóra de sospeita.
Para dar exemplo, o PP catalán
anunciou que crebaría os seus cin-
co pactos locais con Esquerra.

Carod Rovira tamén se mos-
trou anoxado polo anuncio etarra.
En primeiro lugar laiouse de que se
lle tivese lei a un comunicado da
ETA, a pesar de que mente sobre o
contido do falado en Perpignan.
“Non se falou de circunscribir un-
ha tregua a Catalunya”. Ademais, o
líder independentista destacou o
seu apoio a todas as vítimas do te-
rrorismo e a súa oposición frontal
aos obxectivos finais da organiza-
ción armada. Os críticos a Carod
recordan, en troques, o artigo pu-
blicado por Avuino 1991 no que lle
esixía á ETA que acabase coa vio-
lencia en territorio catalán. “Cando
queirades atentar contra España,
situádevos, previamente, no ma-
pa”, dicía naquela tribuna, escrita á
calor do atentado contra o cuartel
da Garda Civil de Vic.♦
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A tregua parcial só para Catalun-
ya é un acto máis da inmoralida-
de habitual da ETA. Esta foi un-
ha das frases máis repetidas po-
los políticos cataláns, algúns dos
cales, cabe imaxinar quen, esten-
deron esa falta de moralidade ao
secretario xeral de ERC –lem-
bremos que xa non é conseller en
cap por manter a principios de
ano unha conversa coa cúpula do
grupo armado. Non lles fixeron
favor ningún os etarras nin a
ERC nin ao independentismo nin
ao nacionalismo catalán ao se
presentaren ante toda España
anunciando unha tregua parcial
encarapuchados e ao lado dunha
estelada(a bandeira independen-
tista de Catalunya). Tampouco
foi ningún cariño acabar o comu-
nicado cun “saúdo revoluciona-
rio aos independentistas cata-
láns”. Cal foi, neste caso, a pre-
tensión da ETA? Demonizar,
acaso, o nacionalismo catalán,

que hai anos que non ten ningun-
ha expresión violenta? Darlle ás
ao discurso do PP a escasos días
do inicio da campaña electoral,
xusto cando empezaba a sobre-
voar a posibilidade de que a de-
reita non revalidase a maioría
absoluta? É imposíbel tentar en-
tender a senrazón, así que deixe-
mos aquí esta cuestión.

Unha vez chegado a este
punto, o de non entender por que
a ETA actúa deste xeito, podé-

monos facer unha segunda pre-
gunta. Que pasou para que che-
gásemos a esta situación en Ca-
talunya? En función diso, teria-
mos que empezar a avaliar cales
teñen de ser as consecuencias.
Ao longo dese mércores negro
para o país, predominaron dous
puntos de vista que exemplifi-
can á perfección no que se está a
converter a política en España e,
polo tanto, o que están a facer os
que nos gobernan coa nosa so-

ciedade. A primeira visión, a
máis repentina, a que sustenta
que o líder de Esquerra é o úni-
co culpábel da tregua anunciada
pola ETA só en Catalunya. Os
que isto afirmaron, obviamente
membros do PP, relacionárono
directamente coa entrevista de
xaneiro de Carod en Perpignan e
o suposto pacto ao que chegarí-
an. É un vínculo doado de facer
e incluso lóxico desde determi-
nados puntos de vista, aínda que

temerario. O segundo punto de
vista é completamente contrario:
a raíz da presión que fixo o PP
de tan polémica entrevista, a
ETA decidiu agora darlle apoio
ao nacionalismo catalán menos
moderado, que non radical nin
violento. Ese catalanismo, o re-
presentado polas forzas naciona-
listas democráticas, non ten na-
da a ver co terrorismo nin coa
senrazón. E a ETA tentou dina-
mitar esta imaxe.

A partir de agora é de agardar
as consecuencias. Até agora, as
reaccións en Catalunya non fo-
ron alén da condena e de volver
cuestionar a viabilidade do tri-
partito. Mais como sempre, en
Madrid o clima é outro e tanto
desde o PP como desde o PSOE
a crítica roza o insulto. É lóxico
que haxa consecuencias políticas
logo do escándalo, mais, que
consecuencias nos darían a solu-
ción correcta?♦

Que pasará agora?
A. MARQUÈS

Os cataláns non acertan a saber nin os porqués da absurda tregua etarra
nin as consecuencias políticas que vai ter para a súa estabilidade. O na-
cionalismo dóese da “man tendida ao abismo” do grupo armado vasco.

Barcelona

O presidente da Generalitat esixe
un novo pacto antiterrorista que inclúa todos os partidos

Maragall manterá o tripartito
a pesar das presións de Madrid

Quintana: ‘É unha
xogada macabra’
O portavoz do BNG, Anxo Quin-
tana, tivo palabras de repudio pa-
ra o anuncio etarra. “É unha xo-
gada macabra, un paso máis nesa
espiral sen sentido da ETA”, afir-
mou. “A única mensaxe á que lle
imos facer caso é ao anuncio do
abandono definitivo das armas”.

Para o líder nacionalista ga-
lego, o seu partido non terá ou-
vidos para ningún outro comu-
nicado. “Esta tregua non nos
merece respecto nin ningunha
consideración.”♦

Fraga: ‘Carod é
inimigo de España’
O presidente da Xunta, Manuel
Fraga, considera que a tregua da
ETA constitúe un paso máis na
demostración de que “Carod é
inimigo de España e da Constitu-
ción”. Para o líder do PP galego, a
noticia é “unha das máis graves”
dos últimos tempos e obriga o
PSOE a dar explicacións sobre as
“súas complicidades políticas.”♦

Touriño:
‘Non debemos
facernos eco
dos comunicados
da ETA’
O secretario xeral do PsdeG,
Emilio Pérez Touriño, pediu que
a sociedade galega sexa quen de
ignorar a ETA na súa vida diaria.
“Non caiamos no erro de facer-
nos eco destes comunicados”.

Touriño laiouse de que o PP
optase por usar electoralmente o
anuncio etarra e esixiu da banda
un cesamento total e sen condi-
cións da súa actividade terroris-
ta. “Este é un comunicado cíni-
co e chantaxista”, afirmou.

Para o líder dos socialistas ga-
legos, cómpre que haxa reaccións
políticas en Catalunya. “Ante a
deslealdade sen límites de Josep
Lluís Carod Rovira espero que se
produzan cambios nas institu-
cións catalás”, concluíu.♦

Josep Lluís Carod Rovira atravesa arestora o seu peor momento político, poucos meses despois do seu éxito electoral.        JORDI PLLAY



Dez anos cun EZLN clandesti-
no e outros dez coa ollada in-
ternacional cravada en Chia-
pas, cal é a situación actual das
comunidades indíxenas?

Despois de romper totalmen-
te o diálogo co goberno, a estru-
tura armada do EZLN vense de
facer a un lado para dedicar os
seus esforzos á organización in-
terna dos pobos. As comunidades
rebeldes zapatistas están a conso-
lidar o seu proceso de autonomía.
Crearon municipios, que non re-
ciben ni un só peso das institu-
cións políticas, nos que se desen-
volven proxectos autoxestiona-
rios de saúde, educación, comer-
cio e medios de comunicación al-
ternativos. Este é o xeito que te-
ñen os zapatistas de enfrontarse
ao proxecto neoliberal, unha al-
ternativa política para México e
para a comunidade internacional.

Os obxectivos cos que na-
ceu o exército zapatista foron
alcanzados?

O primeiro de xaneiro do 94
o levantamento armado de miles
de indíxenas chiapanecos que de-
mandaban terra, traballo, saúde,
liberdade, educación sorprendeu
ao mundo. Despois de dez anos
estas peticións non se cumpriron,
por suposto, pero seguen vixen-
tes, non só para os indíxenas de
Chiapas e o EZLN senón para o
resto do pobo mexicano. As con-
dicións sociais melloraron, pero
quedan moitos pasos por dar.

Se a estrutura militar se
bota a un lado para deixar pa-
so á política, considera que se-
gue sendo necesario o exército?

O EZLN declarou en varias
ocasións que nin asinando a paz
entregarían as armas, porque son
unha garantía do cumprimento dos
pactos. Até o momento o goberno
está esquecendo o acordado cos in-
díxenas, no referido aos seus derei-
tos, nos Diálogos de San Andrés.
Cando entrou o actual goberno en
2001, procurouse un achegamento
e de aí veu a Marcha da Cor da Te-
rra, coa que se quería reivindicar o
cumprimento do pactado. Despois
desta mobilización, o goberno fe-
deral elaborou unha reforma de lei
constitucional que descoñecía es-
tes acordos. Isto deixa claro que os
zapatistas non deben deixar as ar-
mas, que deben manterse como ga-
rante do seu proxecto e, sobre todo,
defender os indíxenas contra os
grupos paramilitares, unha fustiga-
ción militar que chega até hoxe.

Entón, a guerra continúa
en Chiapas?

Por suposto, a guerra leva dez
anos. O goberno federal e os me-
dios de comunicación que lle son
afíns difundiron con motivo deste
aniversario que as condicións dos
indíxenas non melloraron, que o
EZLN xa non existía e toda unha
serie de parvadas, que refliten a
preocupación que lles segue a
causar o EZLN. A loita zapatista
está máis viva que nunca.

Despois de ser o protago-
nista mediático, semella que o
Subcomandante Marcos está
nun segundo plano.

A figura do subcomandante
hai que entendela como voceiro
dos pobos indíxenas. Dende a mi-
ña experiencia nos pobos compro-
bei que todo se decide en asem-
bleas comunitarias, o que eles de-
nominan mandar obedecendo, in-
cluso os momentos políticos do
EZLN. En estes momentos deci-
diuse que todo o EZLN debe gar-

dar silencio, non só o Subcoman-
dante. A voz da organización in-
terna téñena agora as Xuntas do
Bo Goberno, o que non quere di-
cir que o subcomandante non siga
exercendo de voceiro de todo o
movemento zapatista.

Que papel xoga a muller no
EZLN? 

A muller indíxena sofre tres
marxinacións, por ser muller, por
ser indíxena e por ser pobre, o que
fai dela a máis esquecida de Méxi-
co. Sen embargo, nas comunida-
des zapatistas a muller pouco a
pouco está cambiando. Na estrutu-
ra do EZLN ten cada vez máis pre-
sencia, especialmente na organiza-

ción interna rebelde, onde o seu
papel é preponderante. Son elas as
que se encargan da educación, da
saúde, son as locutoras nas cinco
emisoras clandestinas insurxentes.
As zapatistas están a loitar dentro
da loita por un recoñecemento. To-
do isto deixa ver a falta de funda-
mentalismo dentro do EZLN, que
non está estancado nos usos e cos-
tumes dos pobos, senón que se so-
mete a unha continua revisión.

Cal é o futuro?
É optimista. Estamos desenro-

lando unha campaña de festexos
destes dez anos de vida dun mo-
vemento que para moitos se pre-
senta como unha alternativa polí-

tica. O triunfo do EZLN non se
vai poder medir coa toma do po-
der de México, porque os zapatis-
tas non procuran esta meta. Pero o
éxito pode medirse doutro xeito.
A insurrección armada fixo que se
vise aos indíxenas de diferente
maneira. As grandes protestas za-
patistas inauguraron novos proce-
sos de mobilizacións en México.
A consulta nacional e interna-
cional convocada polos zapatis-
tas, AMarcha polo Color da Terra,
a saída de cinco mil bases de
apoio de territorio rebelde, e todo
sen unha estrutura, organizado ho-
rizontal e autoxestionariamente. E
isto xa é un triunfo.♦
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Ernesto
querido
GUSTAVO LUCA

Este encabezamento
epistolar tan de uso na
América de fala

española, que confía máis
no nome que no trato, está
dirixido a Ernesto
Cardenal nunha recensión
do seu libro La Revolución
Perdida. Cardenal revive
as mortes heroicas e a
esperanza do pobo de
Nicaragua por botar o
tirano e facer a revolución.
Con que medios? Coa
impaciencia contra o
cacique, coa valentía do
heroe e con armas feitas
en boa parte na casa:
bombas de mecate (pita)
bombas en latas de adubo,
explosivos de contacto,
rifles guatuceros (de pau e
tubo de fontanaría) rifles e
pistolas do 22 con carga
pola bocacha, machados,
coitelos, machetes, legóns,
pedras, paus e o famoso
canón artesán. O
adversario contaba con
tanques norteamericanos
Abrams con dirección de
tiro para guerra de noite,
aviación... mais perdeu a
guerra.

Como se puido
estragar un triunfo tan
popular? O poeta e crego
comunista Cardenal,
ministro da campaña de
alfabetización dos
sandinistas, non ten
dúbida: os Estados Unidos
decretaron o bloqueo
económico de Nicaragua
ao tempo que pagaban
unha carísima guerra
terrorista no interior do
país. Bush o Vello
anunciou na véspera das
eleccións do 90 que esta
política criminal
continuaría se gañaban os
sandinistas pero que todo
cambiaría se houbese novo
goberno. “O cambio (do
voto) foi de última hora
–di Cardenal– cando un
sector non moi grande da
poboación foi influído
polas declaracións de Bush
I resignouse a elixir outro
goberno, por cansazo e
por fame.”

Cardenal é implacábel
coa Piñata, a comechón
dalgunhas figuras do
goberno Sandinista que
acabaron millonarios no
medio daquela fame e
agonía producida polo
terrorismo
norteamericano. Son liñas
que parecen escritas con
sangue e que rematan nun
paradoxo: a democracia
non pode existir sen
eleccións pero as eleccións
non son garantía de
verdade e xustiza porque
os pobos poden ser
manipulados. Di Cardenal
que logo han vir outros
tempos porque non foron
senón soldados derrotados
dunha causa invincíbel,
como contaba
Casaldáliga.♦♦

Gloria Muñoz Ramírez 

‘A loita zapatista está viva’
MAR BARROS

Xornalista mexicana e zapatista, Gloria Muñoz Ramírez viviu sete anos nas comunidades
indíxenas despois de cubrir para o diario La Jornada o levantamento armado do 94. Sete
anos na Selva Lacandona nos que foi tecendo a base de testemuños e entrevistas EZLN: 20
e 10, o lume e a palabra, unha reflexión sobre o pasado e o presente do zapatismo. O libro
vén de ser presentado en Ponteareas, nun acto organizado polo Ateneo Libertario Lume Negro.

“Grazas á insurrección, agora, os indíxenas, en México e no mundo, son vistos doutra maneira”.                           PACO VILABARROS

COUSAS DO MUNDO ROI CAGIAO



Nun escuro día de inverno, un
home salta dunha ponte (nunca
se saberá se só ou con axuda)
nunha cidade do norte de Italia
da que non nos importa o nome.
Aquel “suicida” era un dos con-
tábeis da Parmalat que a piques
estaba de conse-
guir blindaxe xu-
dicial a cambio de
“svuotare il sac-
co”  (baleirar a
bolsa) de todo o
que sabía sobre a
familia Tanzi.

O escándalo
da Parmalat é xa,
sen dúbida, a mei-
rande fraude de to-
da a historia italia-
na. O burato de
1.800 millóns de
euros estimado
nun principio re-
sultou ser, a pouco de profundá-
rense as investigacións, de 14.300
millóns de euros, e a auditoría aín-
da non rematou. Á parte dos tres
Tanzi, na cadea hai vinte persoas
por risco a que fuxan do país.
Xustamente, nos últimos días, a
xustiza  permitiu que outro contá-
bel, Gianfranco Bocchi, e o ex
presidente da filial venezuelana,
Giovanni Bonici, pasen a arresto
domiciliario.

Até agora, 40.000 pequenos
accionistas presentaron deman-
das nos tribunais de Milano pola
estafa sufrida. Iso é só a punta do
iceberg. A Parmalat está presente
en 108 países e a súa influencia
na industria de Italia era indiscu-
tíbel. Líder no mercado alimen-
tario transalpino, gabábase de ter
o mellor equipo de vangarda
produtiva e o seu poder en países
como o Brasil fan que o escánda-

lo tamén vai ter repercusións na
economía suramericana. A súa
queda prexudica moito a imaxe
da industria italiana no exterior e
debilita a posición do goberno de
Roma fronte aos organismos
económicos internacionais e a

banca en xeral,
xa que entre os
damnificados do
“gran roubo” es-
tán colosos das
finanzas como o
Deutsche Bank
ou Credit Suisse.

As primeiras
invest igacións
revelan como
certas as opera-
cións de desvío
de fondos que o
presidente Calis-
to Tanzi fixo en
colaboración co

seu lugartenente Fausto Tonna,
ex director financeiro. Mediante
un tupido entramado de socieda-
des off shoresituadas en paraísos
fiscais, a Parmalat facía unha du-
pla contabilidade que absorbía as
perdas da empresa e mantiña a
crenza de que a xestión era im-
pecábel.

Parma, en cuestión

Pouco e pouco, as fiscalías reti-
ran o veo destes manexos en
empresas turísticas, xestoras fi-
nanceiras e empresas de imaxe
que, da noite para a mañá, per-
den todo o seu creto. A cidade
de Parma posibelmente se resin-
ta durante perto dunha década
desta fraude. Non en van, desde
Bruxelas xa esixiron que se de-
an mostras de que non haberá
consecuencias para a futura

Axencia Europea sobre Seguri-
dade Alimentaria que ten pre-
visto instalarse alí. En Barcelo-
na xa pediron que se traslade á
capital catalá e tivo que ser o
propio presidente da Comisión
Europea, Romano Prodi, quen
pedise calma para salvagardar o
bo nome da industria da alimen-
tación.

O Parma, da serie A do cal-
cio, tamén sofre as consecuen-
cias da crise. O club tivo que
vender boa parte do seu cadro
de xogadores e até se fala de
que opte pola vía florentina pa-
ra resolver a súa crise: autodi-
solverse e comezar unha nova
andaina desde o fútbol afeccio-
nado. Non en van, a potencia
deportiva dos parmesanos de-
pendeu case que exclusivamen-
te do apoio da Parmalat que ti-
vo un dos seus puntais na com-
pra directa de dereitos futbolís-
ticos de estrelas italianas e bra-
sileiras (Amaral, Flávio Con-
ceição ou Rivaldo estiveron,
nalgún momento da súa carrei-
ra, en propiedade do xigante
itálico).

O caso Parmalat é o primei-
ro froito da lei berlusconiana
que despenaliza a dupla conta-
bilidade. O feito de que os res-
ponsábeis de delitos financeiros
poidan saír impunes parece que
pode permitir que nos próxi-
mos anos se descubran es-
cándalos semellantes nou-
tras corporacións italianas.
Como soportaría o goberno
romano situacións irregulares
na Fiat, na Telecom ou nal-
gunha das grandes do sector
enerxético?

De momento, o primeiro mi-
nistro parece tranquilo. A pesar
de que os altos tribunais puxeron
en tea de xuízo a lexislación so-
bre medios de comunicación e
impunidade política, a posíbel
dimensión de novas fraudes
mantén o tema como tabú entre
toda a clase dirixente.♦
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Medran os valedores da opción Sur? A re-
cente xira africana do presidente chinés,
Hu Jintao, deixa entrever a esperanza dun-
ha nova linguaxe e, confiemos, tamén,
dunha nova práctica da cooperación inter-
nacional. África, e en xeral, os países en
vías de desenvolvemento, constituíron
sempre unha referencia de primeira orde
no discurso contemporáneo chinés, marca-
do pola defensa dun terceiromundismo al-
ternativo aos bloques de poder que, non
embargante, non tiña visos de realización
polas insuficiencias económicas de Pe-
quín. A mudanza experimentada nas últi-
mas décadas permítelle á China contar con
recursos antes inexistentes para desenvol-
ver unha política específica e rica en con-
tidos cara aos países do sur, do que ela ta-
mén, pese a todo, aínda forma parte. O
pragmatismo, porén, nota característica do
reformismo chinés, podería entrabar esa
orientación, primando o achegamento á
OMC e ás súas regras, causante principal,
aínda que non única, dos profundos dese-
quilibrios que azoutan o mundo actual.

A política africana de China incorpora
intereses de tipo estratéxico fundamental.
En primeiro lugar, o acceso a materias pri-
mas, incluídos os recursos enerxéticos,

unha preocupación básica. A parada de
Hu Jintao en Gabón a primeiros de febrei-
ro tiña por finalidade asinar un contrato
para abastecerse de petróleo e colaborar
na busca de novas explotacións. En Alxe-
ria, parada anterior,
constrúe refinarías e
participa en varios xa-
cementos. Angola ou
Sudán son socios
esenciais. A China é
xa a segunda consu-
midora mundial de hi-
drocarburos, e as súas
necesidades medran
nunha progresión galopante. 

Ademais do enerxético, está o factor
Taiwán. Reducir á mínima expresión o
número de países que recoñecen a For-
mosa é un obxectivo político de máxima
importancia. O ano pasado foi Liberia
quen cambiou de bando, desbloqueándo-

se a creación dunha misión de Nacións
Unidas neste país na que participan cin-
cocentos soldados chineses, a maior cifra
de presenza chinesa en operacións de
mantemento da paz. Soamente quedan

sete países en toda
África que recoñecen
a Taiwán. E as duras
críticas de Jacques
Chirac á convocatoria
dun referendo na “illa
rebelde” para o próxi-
mo 20 de marzo, pre-
saxian, dada a súa in-
fluencia en África,

prontas e novas baixas entre os partida-
rios de Taipei. Non manter relacións con
Taiwán é a única condición política que
impón Pequín para cooperar. 

Pero a carón deses elementos de pri-
meira importancia, a China abre outros
camiños. Os tradicionais créditos sen in-

tereses están presentes; pero tamén está a
desempeñar un significado papel en ma-
teria de transferencia de tecnoloxías ou
de capacitación de persoal, multiplican-
do as estadías formativas en China de ci-
dadáns africanos. Moitas das infraestru-
turas básicas do continente están a ser
construídas por eles. En Gabón, por
exemplo, constrúen a sede do parlamen-
to e logo continuarán co edificio do Se-
nado. Tamén a chamada Cidade da Infor-
mación. En Maputo (Mozambique)
construíron o Centro de Conferencias.
Na República Centroafricana, dende vi-
vendas sociais a estadios de fútbol. O 44
por cento de toda a axuda exterior chine-
sa vai parar a África. 

O discurso contra o hexemonismo e a
lei do mais forte é ben acollido no sur,
sobre todo se vén acompañado de preo-
cupacións sinceras por favorecer o seu
desenvolvemento. A idea da co-prosperi-
dade que postulan a China ou o Brasil
pode contribuír á xeración desas realida-
des alternativas que tanto se precisan.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

A opción Sur
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘O 44 por cento de toda
a axuda exterior chinesa

vai parar a África”

A corrupción fianceira e industrial asusta o goberno

Italia temerosa de que estoupen novos ‘Parmalat’
GUILLERMO SANTOS / ROMA

A detención de Francesca e Stefano Tanzi, dous dos tres fi-
llos de Calisto Tanzi, ex propietario da Parmalat é o último
paso do escándalo da transnacional alimentaria. En Italia
pénsase que o goberno Berlusconi non sairá indemne dunha
investigación que atinxe todo o entramado industrial do país.

Na imaxe superior, Calisto Tanzi, ex propietario da Parmalat, no intre de ser detido. Em-
baixo, a súa filla Francesca, camiño da comisaría. Na foto inferior, Fausto Fonna, ex di-
rector financeiro da firma.

A despenalización
da dupla
contabilidade,
por parte de
Berlusconi, pode
sacar á luz moitos
outros escándalos.



CÉSAR LORENZO GIL
Converter a costa da Coruña
en escenario de prácticas de-
portivas e culturais accesíbeis
ás rendas medias e baixas. Es-
te é o cerne do proxecto de
peirao deportivo que a Aso-
ciación Cultural ‘Alexandre Bó-
veda’, en colaboración coa Aso-
ciación de veciños de Monte Al-
to e outras organizacións, quere
construír no Peirao das Ánimas.

A concesión do peirao das Ánimas
por parte do Porto da Coruña é un-
ha oportunidade para os movemen-
tos cidadáns herculinos de se intere-
saren por mudar a relación entre a
maioría da poboación e o mar. Se-
gundo o presidente da A. C. ‘Ale-
xandre Bóveda’, Francisco Peña,
cómpre que os enormes recursos re-
creativos e deportivos da costa poi-
dan ser aproveitados por aquelas

rendas que non poden manter un
barco no actual sistema portuario.

Peña recoñece que a idea, xur-
dida dunha arela cidadá conxunta
en moitos sectores, pretende ra-
char o monopolio existente na Co-
ruña nas actividades náuticas. “O
Club Náutico abrangue toda a po-
sibilidade de relación deportiva co
mar. E iso é inxusto”, indicou. 

Para corrixir esta situación, o
novo proxecto para as Ánimas inci-
de en tres peares: o deporte, a cul-
tura e a ecoloxía. A principal idea é
converter este peirao nunha área
aberta na que calquera poida des-
frutar das actividades deportivas
mariñas. Prevense cursos de vela
(con especial atención aos cativos e
a aqueles que moran no interior da
comarca), de mergullo e de esquí
acuático. Como xeito de implicar a
mocidade no mar, crearanse novos
equipos de remo tradicional e olím-

pico. “É unha mágoa que agora
mesmo, a Mariña só conte co Peri-
llo, de Oleiros, nas competicións de
remo”, subliñou Peña.

A idea final deste proxecto é
favorecer a creación dun tecido
náutico-deportivo na cidade, ho-
xe esmorecido, e propiciar que a
cidadanía atope xeitos de enca-
miñar o seu lecer cara ao mar. “É
unha demanda social abrirlles a
todos os coruñeses a costa”.

Casa dos oficios

No plano cultural, a oferta céntrase
na creación da Casa dos oficios ma-
riños. Este recinto, “a estrela do
proxecto”, tería como obxectivo re-
cuperar aquelas actividades relacio-
nadas coa ribeira, como a carpinta-
ría e servir de museo da historia do
vínculo entre A Coruña e o mar.
“Ademais, conseguiriamos rachar

o enfrontamento entre pesca tradi-
cional e deportiva ao demostrarmos
que poden convivir”, sinalou Peña.

No plano de recuperación das
Ánimas, a proposta quere contar
con todas as institucións ca cida-
de e pretende que sexa a Univer-
sidade da Coruña quen controle
as actividades educativas do no-
vo peirao. “A liña nosa é com-
partir espazos entre o entrete-
mento, a formación e a recupera-
ción do litoral”, dixo Peña.

No plano ecolóxico, amais de
favorecer o desenvolvemento
sostíbel da zona, o proxecto pre-
vé aulas da natureza, un modelo
de arquitectura costeira compatí-
bel cos ritmos naturais do mar e
varios programas de recupera-
ción da calidade das augas, prin-
cipalmente a través da protección
do contorno dos propios barcos
que teñan prazas neste peirao.♦
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A morte
dun
ciclista 
MANUEL PAMPÍN

Até non hai moitos
anos, o boxeo era o
deporte que mellor

representaba a
proximidade de triunfo e
derrota; o achegamento en-
tre gloria e miseria; o
ascenso ao cumio e a baixa-
da posterior aos infernos
dos que tiñan a mente tan
feble coma sólidos os
puños.

Pero o drama viaxa
agora sobre dúas rodas a
golpe de pedal; o ciclismo,
ferido de morte polos casos
de dopaxe, sobre todo a
raiz do “caso Festina” no
Tour 98, é protagonista
indirecto da autodestrución
dalgúns dos seus mitos.

Foi precisamente no 98
cando un italiano de cabe-
za rapada nos devolveu a
maxia, a épica da montaña
(o “leit motiv” do
ciclismo); os Dolomitas, os
Alpes, os Pireneos…
cumios xigantescos que ás
veces rozan o inhumano,
foron derrotados de xeito
aplastante por aquel
home; chamábase Marco
Pantani e aquel verán
gañou Giro e Tour.

Pero ao ano seguinte
xurdiu a sospeita; Pantani
foi acusado de dopaxe e o
seu destino comezou un
descenso vertixinoso, moi-
to máis rápido e cruel ca
os que nunca fixera sobre
a bicicleta.

En Italia pasou de
heroe a vilán; moitos
cidadáns, cando o vían
adestrando pola estrada,
insultábano e
humillábano; mesmo
chegou a poñer perrucas
para evitar a ira e os
reproches daqueles que o
idolatraban uns meses
antes.

O escalador que xa for-
maba parte da mellor
historia do ciclismo
comezou a súa peor etapa;
fíxolle ás beiras á cocaína e
adicouse á “dolce vita”; no
profesional afundiuse e no
persoal todo se foi abaixo:
crise matrimonial e separa-
ción da muller e dos fillos.

O resto xa o saben; hai
días apareceu morto nun
cuarto de hotel,
probabelmente por
sobredose, con 34 anos.

Estaba a tratamento
antidepresivo, como Luis
Ocaña e como o “Chava”
Jiménez, que tamén
cansaran de vivir; das
multitudes pasaron á
soidade; cando baixaron da
bici, non souberon atopar a
súa meta.

A vida e a morte –tan
xuntas e tan arredadas
como a vitoria e o fracaso
ou o amor e o odio– son así
de ingratas. E o deporte ta-
mén é traxedia. ♦♦

A A.C. ‘Alexandre Bóveda’ e os veciños de Monte Alto
optan á concesión do peirao das Ánimas

A cultura de base
ábrese aos deportes náuticos

O prazo para entregar as solici-
tudes de concesión esgótase o 17
de marzo. Até ese día, os mento-
res do proxecto das Ánimas te-
ñen previsto uniren o maior nú-
mero de vontades e conseguir un
plano de viabilidade económica
que permita competir cos outros
interesados no peirao.

Os promotores contan co
apoio de diversas organizacións
veciñais e asociacións de base
da cidade que confían no pro-
xecto. Tamén se conta co res-
paldo da universidade e de di-
versos concellos, caso de Olei-
ros, Cambre e Culleredo. Ade-
mais, un grupo de armadores

que ven con bos ollos a propos-
ta, xa anunciaron o seu compro-
miso económico e técnico.

A favor desta iniciativa es-
tán tamén destacados arquitec-
tos e demais técnicos que se en-
cargarán de plasmaren o pro-
xecto de novo peirao. Tamén
existe un equipo xurídico, en-
cargado de pescudar no prego
de condicións calquera arbitra-
riedade que exista a favor dun-
ha determinada opción.

Francisco Peña, que se en-
trevistou o pasado 17 de febrei-
ro co presidente da Autoridade
portuaria coruñesa, Guillermo
Grandío, considera que a actitu-

de do responsábel do porto foi
moi positiva. “Deunos os para-
béns pola oferta e destacou o
noso apartado social, unha das
condicións básicas requeridas
para a concesión”. 

A competencia

Este proxecto cidadán terá que
competir coas outras dúas ofer-
tas que se han presentar tamén
á concesión das Ánimas. Ares-
tora, sábese que o Náutico xa
fixo un plano e que un conglo-
merado empresarial no que po-
dería participar o ex consellei-
ro Xosé Cuíña está a piques de

presentar tamén o seu propio
programa. Estas outras opcións
contan coa vantaxe do seu po-
tencial económico, que xa se
sitou en perto de un millón de
euros como aval.

Para Peña, é obvio que se
complica a posibilidade de
competencia en termos econó-
micos. “Só podemos asegurar
que as 180 prazas do novo pei-
rao estarán cubertas no primei-
ro ano de concesión, mais é o
porto quen debe escoller entre
gañar unha boa cantidade de
cartos ou aproveitar esta opor-
tunidade para facer cidade, para
achegarse aos coruñeses.”♦

Beneficio social ou económico?

Embarcacións amarradas no peirao das Ánimas.



Lídia Jorge
vence na Póvoa
A novela O Vento Assobiando nas Gruas
(Dom Quixote)  gañou o Prémio Literário
Correntes d´Escrita que se fallou no encontro
do mesmo nome celebrado na Póvoa de Var-
zim. A obra da narradora portuguesa xa con-
seguira hai un ano o premio da Associação
Portuguesa de Escritores. Presentáranse 69
novelas das que se seleccionaran nove fina-
listas. O fallo do xurado foi moi debatido xa
que coa obra de Jorge competiu duramen-
te o romance No Interior da tua Ausência
de Baptista-Bastos, que contou, até o final
da deliberación, coa metade dos votos.♦

Homenaxe
a Francisco Taxes
Cando se cumpre o primeiro aniversario
do seu pasamento chega a representación
no teatro Rosalía de Castro da Coruña da
súa obra Casta i Albito, espectáculo co que
se quere homenaxear o dramaturgo Fran-
cisco Taxes. Biblos organiza o acto e edita
ademais a obra na súa colección Mandaio.
Ánxela Abalo dirixe a obra, que presenta
Manuel Manquiña e na que actúan Elina
Luaces e Fernando Morán. O xoves 19 de
febreiro é a data da homenaxe na que ta-
mén participan a Asociación de Escrito-
res en Língua Galega e o Pen Clube.♦

Premios para
Fina Casalderrey e
Xurxo Lobato
O artigo “Camiños brancos”, publicado no
Diario de Pontevedra,valeulle á escritora
Fina Casalderrey o premio F. Fernández del
Riegode xornalismo, convocado por Caixa-
nova, entidade que tamén lle entregou o pre-
mio en castelán Julio Cambaa Mariano Gó-
mez por “Sobre la Intimidad de Julio Cam-
ba”, que viu a luz no Diario de León.Por ou-
tra banda Xurxo Lobato recibiu o V Premio
Xornalístico Sostíbel de Doñana pola repor-
taxe “A revolución do Mar” o Prestige.♦

golpe de 14 de febreiro, os poetas
das Redes Escarlata fixeron unha
“acción de amor” levando a poesía
a rúas e prazas de Compostela, a

primeira dunha serie de intervencións que fa-
rán por vilas e cidades. A reportaxe fotográfica
está na súa páxina web, pero o colectivo acaba
de inaugurar tamén unha “bitácora” na que xa
deixaron pegada, entre outros, Antón Dobao
ou Xabier Cordal. Tamén se recita en Lugo,
pero desta volta Darío Xohán Cabana, Lois
Diéguez, Miguel-Anxo Fernán Vello, Marica
Campo, Antón Forte, Isidro Novo, Manuel
María, Paco Martín, Xosé Miranda e Xulio
Valcarcel poñen a súa poesía ao servizo da

campaña contra a condena aos sindicalistas.
Sábese xa que Dorotea Bárcena, Evaristo Cal-
vo e Suso de Toro son os finalistas para mellor
dramaturgo galego do ano nos premios Max
que se celebrarán en Zaragoza, en principio,
sen a polémica do pasado ano cando tiveron
lugar en Vigo con cheiro a chapapote. Pero se-
rá o entroido o protagonista cultural da sema-
na en multitude de conmemoracións por toda
parte. Moreas de opcións para a troula e gozar
da tradición á vez e, entre elas, a cuarta edi-
ción da Festa da Vincha de Cerdedo que recu-
pera un doce típico desta tempada. Tamén
está a inauguración do Plano Galiza que
Nunca Máiscelebrará en Ourense o día 21.♦
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A fadista Mariza
cantou en

Pontevedra
coincidindo coa

presentación, ante
a UNESCO, do fado
como patrimonio
da humanidade.
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Conmemóranse os seus co-
renta anos no mundo da can-
ción, cómpre facer balance?

Cando se ten o privilexio de
exercer unha actividade que es-
collemos por paixón deixa de ser
profesional para se converter en
amadora. Con este traballo gaño
a vida, pero mantén o sentimento
de gusto polo que sentimos, que
é que o acto de cantar é de gran
responsabilidade, cada vez máis. 

En Portugal converteuse
nunha institución.

Na miña terra lexitimaron e
recoñeceron o meu traballo. Esa
é a parte máis bonita da cues-
tión, un gran privilexio. Neste
momento hai en Lisboa unha
exposición retrospectiva da mi-
ña vida. Vai sair un DVD, logo un
disco de homenaxe cantado por
brasileiros, angolanos e fadistas
novos e en novembro outro DVD

no que se recolle a miña biogra-
fía. É un ano intenso desde o
punto de vista humano. 

Tamén foi designado em-
baixador da proposta de Lis-
boa para levar á UNESCO a
candidatura do fado como
patrimonio universal.

É unha desas distincións que
agradezo. Hai pouco, a cidade
de Lisboa deume a medalla de
ouro que normalmente se outor-
ga a título póstumo. Cando está
na miña fronte unha persoa, ou
cincuenta, ou mil, ou cinco mil
quero repartir o lado bo da vida. 

Como valora que o fado,
canción tan portuguesa, sexa
considerado patrimonio de
todo o mundo?

Da mesma forma que consi-
dero que tería que ser o flamenco
ou o tango. Nun mundo globali-
zado se non hai vontade de pre-
servar as diferenzas, pódese vol-
ver aburrido, desagradábel e moi
americanizado. Cando estou na
Galiza, gosto que me soe no ou-
vido a gaita de Carlos Núñez ou a
voz de Uxía. Non me gusta o
mundo estandarizado. O fado é
unha canción moi antiga. Ten uns
150 anos e por tanto é natural que
se coide desta canción de tradi-
ción oral que vai pasando de xe-
ración a xeración. De cinco ou
seis anos para acá xurdiron varios
fadistas novos, iso quere dicir que
van traer consigo unha mocidade
da mesma xeración e que, polo
tanto, vai ter continuidade. 

Tamén cambios, como ve
a modernización do fado nes-
tas novas voces?

Espérase, de certo, unha mo-
dernización e niso vou ser moi

duro. Teño axudado moito á evo-
lución do fado e non vou ficar á
espera de que os novos fagan tra-
ballo vello. Vou ser esixente e
agardar que as súas propostas se-
xan novas, que é a súa obriga e
para iso é necesario traballo, ta-
lento, pero tamén moito respecto
pola tradición, por todo o que
vén detrás. Cando hai trinta anos
comecei a tirar o fado da desgra-
za, os puristas agredíronme. Son
unha minoría e sempre que al-
guén se afasta do camiño e que-
re evolucionar perden o control. 

Cal é o seu papel nesa in-
novación? Acaba de apuntar
que conseguiu sacalo do sau-
dosismo, da tristeza. 

No fondo, darlle unha diná-
mica poética. Tamén pode ser
triste, porque a vida non é só
alegría, pero ten que cantarlle a
todo, á desgraza, á alegría, á cal-
ma... Apoesía comporta todo iso
e non é obrigatorio que ao fin de
cinco fados as persoas xa estean
mortas dicindo: que desgraza! 

Ser renovador non é difí-
cil ao ser fillo da gran fadista

Lucília do Carmo?
Foi esa circunstancia a que

me fixo afondar na memoria do
fado. Son fillo dunha das mello-
res fadistas da historia. Miña nai
cantou nunha determinada épo-
ca, nun certo encadramento his-
tórico e eu preguntábame se tería
que ser sempre así. Na década
dos sesenta o mundo dá un pulo.
Nós viviamos nunha ditadura pe-
ro tiñamos desexos de respirar. O
fado era unha canción tradicional
pero queriamos darlle ás. Non se
trataba de mermar a calidade que
traía do pasado, conservala era
fundamental para nós, pero era
preciso arriscar. Dicían de min
que tiña boa voz mais, “a nai é a
que é boa fadista, el non é fadis-
ta, canta cancións”. Hoxe eses fa-
dos que eu cantaba son conside-
rados clásicos. 

Tiña que ser difícil encarar
eses cambios cando estaba con-
siderado un dos estandartes da
ditadura. Os tres f dos que se
falaba: Fátima, fútbol e fado. 

Era complicado. O fado foi
vítima desa situación, maltrata-

do e tomado como a música do
rexime. Pero unha ditadura non
ten música nin poesía. Eu cha-
mei a atención das persoas máis
entusiasmadas coa revolución
dicíndolles que, calma!, o fado
xa existía antes da ditadura e
nós temos que rescatalo nova-
mente para a vida. Foi unha ta-
refa moi persoal e moi difícil,
bastante polémica, pero eu asu-
mín as responsabilidades. 

Coincide nesa idea con
José Afonso e Adriano Co-
rreia de Oliveira, dos que
vostede mostra admiración.

Teño, mais pertencen a outro
universo. Veñen da tradición de
Coimbra e non da de Lisboa, que
é máis urbana. O Zeca e o Adria-
no mostran o desexo de romper e
estimular a canción como acto
creativo aberto. Son eles os que
empurran e moven a canción
portuguesa e convértense en ico-
nas desa realidade. Tiven o privi-
lexio de ser amigo dos dous e
sinto gratitude polo exercicio de
dignidade que fixeron. 

Que acontece cando todo

un auditorio sabe e canta te-
mas seus como “Bairro Alto”
ou “Canoas do Tejo”?

É marabilloso. Cando fixen o
espectáculo dos 40 anos con cin-
co ou seis temas clásicos as per-
soas cantaban e eu tiña dificulta-
de de controlar a voz embargada.
Non é vaidade, é un sentimento
superior, dicir, “isto non é meu”. 

Pode estar a pasar que o fa-
do se poña de novo na moda?

Se estiver, teño medo. Está de
novo nunha fase boa porque xur-
diron novos fadistas a cantar. Ten
ciclos, de cando en vez non xor-
de ninguén e de repente aparecen
cinco ou seis persoas novas que
traen consigo público mozo.
Cando comecei a cantar tiña 24
anos e cantaba para a xeración
dos meus avós, mais eu trouxen
comigo a miña. Hoxe teño na sa-
la xente da miña xeración, que
viñeron comigo para o fado, pero
ao xurdir novos fadistas, o novo
público descobre tamén os vellos
cantantes. Agora teño xente nova
a ouvirme porque o fenómeno do
fado estalles a interesar.

Quen máis están a soar
son as mulleres: Mariza, Mí-
sia, Dulce Pontes...

Vou ser sincero. Coido que
se trata dun fenómeno de mer-
cadotecnia porque en Portugal
mulleres e homes cantan fado.
É unha cuestión de imaxe, sen
prexuízo de que as mulleres que
xurdiron teñan boa voz tamén
hai homes que cantan moi ben.
No Xapón, por exemplo, penan
que só as mulleres cantan fado. 

O seu último disco, Nove
fados e unha canção  de amor
gañou todos os premios...

É o último disco de orixinais.
Foi premiado, por exemplo, co
José Afonso.Hai dous anos, con
62 xa, quixen facer un disco de
fados novos, música e palabras.
Acrecentarlle fados ao fado e
buscar xente complexa como a
poeta brasileira Cecília Meirelles
ou unha figura da música clási-
ca. Os puristas xa non se queixan
e o disco non é o dun fadista aco-
modado. Teño vontade de correr
riscos. Agora teño un proxecto
moi tolo que é gravar un disco
coas mellores músicas do fado
tradicional con orquestra sinfó-
nica para que as persoas se per-
ciban da inmensa calidade das
melodías do fado clásico. De
crianza coñecía as vellas figuras
que tanto me deron e isto signifi-
ca agradecerlle a quen me deu
esa posibilidade marabillosa. 

Como é a súa colabora-
ción cos poetas?

En primeiro lugar, din que
non saben se serán quen de fa-
cer un fado, que teña unha lin-
guaxe propia e eu funciono co-
mo catalizador. Dígolles: “isto
non é fado, ten que facer outro,
ou isto si é fado”.

Que é fado entón?
Iso quixera eu saber! É unha

canción misteriosa porque nin-
guén sabe cando nin como naceu.
Ninguén pode dicir se foi no Bra-
sil, en África, no mar, en Lisboa...
O fado é unha linguaxe e non é a
mesma a miña que a destes mo-
zos que saen agora. O sumatorio
de todas é o que fai o fado.♦

Nº 1.117

Do 19 ao 25 de febreiro de 2004

Ano XXVII

Carlos do Carmo
‘A identidade do fado non é a tristeza’

CARME VIDAL

Boa parte da historia do fado está marcado polos “do Car-
mo”. Primeiro por Lucília e despois polo seu fillo Carlos
que, como el di, se enfrontou aos puristas por sacar o fado
da tristura e loitou, tamén, por tiralo das poutas dunha di-
tadura que o amordazaba. Carlos do Carmo cumpriu co-
renta anos na música e en Portugal. A data foi comemorada

como un grande acontecemento. A tal altura conseguiu con-
verterse nunha das persoas máis queridas e respectadas do
país, case unha institución, que representará a Lisboa dian-
te da UNESCO para conseguir que o fado sexa patrimonio
universal. Cantou en Compostela, anunciou o seu próximo
disco e díxonos que nunca será “un fadista acomodado”.

O Fado, patrimonio universal

A. PANARO
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A.N.T.
A Câmara Municipal de Lis-
boa decidiu presentar diante
da Unesco a candidatura do
fado para patrimonio mun-
dial e escolleu como embaixa-
dores da proposta a dúas das
figuras máis relevantes da
canción portuguesa. Os fadis-
tas Carlos do Carmo e Mariza
serán os que presenten a
proposta no organismo in-
ternacional. Carlos do Car-
mo deu o venres 13 un con-
certo en Compostela e Mariza
pechou o mércores 18 o ciclo
Con voz propia en Pontevedra.

Aproposta de Lisboa vai avalada
por dúas das figuras máis signifi-
cativas da canción portuguesa.
Con Carlos do Carmo represén-
tase a propia historia do fado e
case unha institución en Portu-
gal,  país que conmemora nestes
meses os seus corenta anos na
canción. Fillo de Lucília, un dos
máis prestixiosos nomes da mú-
sica de Portugal, Carlos do Car-
mo é un dos renovadores do fado
e autor dunha manchea de can-
cións que son xa consideradas
clásicas no seu país. Conseguiu,
entre outros moitos galardóns, o
prestixioso premio José Afonso
no 2003, concedido por vez pri-
meira a un fadista. A Cámara de
Lisboa aprobou por unanimidade
a iniciativa e elevará a proposta
ao goberno portugués que será
quen asine a candidatura oficial-
mente. A proposta irá acompaña-
da dun informe e un plano de ac-
ción no que se demandará a sal-
vagarda, protección e revitaliza-
ción do fado. Destacan desde
Lisboa o valor cultural do fado, a

súa vinculación e identificación
coa cidade e a súa condición de
legado intercultural de distintos
pobos e comunidades.

Personalidade do ano

Xunto a Carlos do Carmo, o

concello de Lisboa escolleu o
nome que máis relevo interna-
cional está a ter entre os novos
fadistas. A cantante Mariza
acaba e recibir o premio “Per-
sonalidade do ano 2003”, con-
cedido pola Associação da Im-
prensa Estrangeira en Portugal

que a distinguiu principalmen-
te polo seu papel na divulga-
ción do fado fóra das frontei-
ras portuguesas e que en ante-
riores ocasións recaeu en per-
sonalidades como José Sara-
mago, Miguel Torga, Carlos
Paredes, Luís Figo, Manuel
Oliveira ou Álvaro Siza. Ga-
lardón que se suma ao xa dila-
tado palmarés desta nova ar-
tista de só 29 anos que conse-
guiu tamén ser recoñecida co-
mo Mellor Artista Europea do
2003 pola BBC.

Mariza foi a cantante elixi-
da para pechar o ciclo Con voz
propia, organizado polo Con-
cello de Pontevedra dentro da
celebración do Ano da Música
e que contou coa participación
de Lluís Llach, Ruper Ordori-
ka, Mercedes Peón e Javier
Ruibal. Nacida en Moçambi-
que, Mariza pasou a súa infan-
cia no tradicional barrio lisboe-
ta da Mouraria, considerado o
berce do fado na cidade. O éxi-
to da súa carreira musical é ca-
se vertixinoso, xa que desde
que en 2001 sae á luz o seu pri-
meiro disco Fado en min, a
cantante conseguiu que o seu
nome fose un dos máis sonoros
do panorama musical portu-
gués, sendo considerada por
moitos como a herdeira da
grande Amália Rodrígues, títu-
lo que non se outorga oficial-
mente pero que significa o re-
coñecemento do valor da súa
nova voz. O pasado ano, Mari-
za presentou o seu segundo
disco titulado Fado Curvo no
que canta poemas de Florbela
Espanca, Eugénio de Andrade
e António Botto.♦

Mariza con voz propia en Pontevedra

Ameazas
PILAR PALLARÉS

Pouco a pouco, como quen
non quere a cousa,
comezan a surxir no noso

país editoriais que publican
literatura española ou traduzen a
español textos doutras literaturas.
Normal, dirán alguns, xa que ao
cabo estamos na terra do
“bilingüismo harmónico” –“froi-
toso”, en linguaxe da Xunta do
PP hai uns cantos anos– e non se
trata máis que dun exercício de
liberdade individual: os idiomas
non se impoñen; ámanse,
escóllense, son unha das opzóns.
Nada grave, han cuidar outros,
pois esa é a situazón en Cataluña
desde hai ben tempo e é evidente
que nos avantaxan en normaliza-
zón e prestíxio social da sua lín-
gua e das suas produzóns
literárias. E porén, esa mesma si-
tuazón fíxo-me sentir a min
talvez inxenuamente superior na
primavera pasada, cando asistia
ao Festival de Poesia de Barcelo-
na e me surprendia no Palau de
la Musica da convivéncia un tan-
to “inconsciente” de poetas cata-
láns en catalán e poetas cataláns
en español, de editoriais nunha e
noutra língua. Vin-me a min
mesma como parte dunha litera-
tura que, nun país acmplexado e
economica e mentalmente colo-
nizado, xoga fachendosamente a
ser normal, a funcionar como se
todo o país estivese normalizado
tamén. Até hai pouco, difícil o ti-
ña un escritor en español para
publicar aqui. E esa dificuldade
animou ás vezes á mudanza de
idioma, salvo cando os prexuízos
lingüísticos eran máis poderosos.
Ao fin e cabo a ninguén lle agra-
da ser autor inédito.

Estamos no início dun
proceso mui perigoso, que invir-
te o sentido e o significado do
labor de todos os nosos
devanceiros. Eles relagaron o
persoal e individual e optaron
por unha língua que os estraña-
va do meio pequeno-burgués a
que maioritariamente
pertencian, que limitava o
número dos seus potenciais lei-
tores, que os condenava á
marxinalidade en certa medida,
mais que os convertia en
axentes indispensáveis dun soño
colectivo de rexenerazón. A min
sempre me admirou como os
escritores ligados ás Irmandades
da Fala planearon o seu traballo
criativo atendendo ás necesida-
des dun país e dunha literatura,
non ás preferéncias individuais.

“A arte foi sempre, é, propa-
ganda”, deixou dito Luís Seoane
(“Anotacións sobre a creación
artística”, 1951). Non hai arte,
non hai literatura inocentes. Pu-
blicar na Galiza en español, fun-
dar editoriais en español, só ser-
ve para dinamitar a loita dun po-
vo por existir plenamente e fazé-
lo no seu idioma próprio en
todos os ámbitos. Por iso todo
está a acontecer caladamente, re-
nartemente, no que toca ás
intenzóns finais. Por iso tamén
calquer leitor da nosa prensa
–con excepzóns– ten mil vezes
máis posibilidades de se
informar sobre editoriais e auto-
res galegos en español que sobre
o mellor da nosa literatura. Can-
do dun produto se fai tanto
“marketing” é porque interesa
desde a óptica do Poder. Ainda
que as mercadorias en venda se
queiran crer ánti-Poder.♦

O Fado, patrimonio universal

Mariza.



Título: Ácaros verdes.
Autora: Pilar Buela.
Edita: Sotelo Blanco.

Ácaros verdesé o título con que
se estrea Pilar Buela na narrativa
de ficción, obra que foi gañadora,
ademais, do premio Lueiro Rei
2003de Novela Curta. Non sabe-
mos se estamos ante unha novela
ou son dúas no-
veliñas curtas
que tratan te-
máticas rela-
cionadas entre
si e que por iso
dan a impre-
sión de seren
unha soa. Ato-
pámonos ante
dúas partes moi
claras. Unha
primeira que
xira arredor de
dúas protago-
nistas (Eva e
Magda, a com-
pañeira de
Adolf Hitler e a
esposa de Goebbels), case anta-
gónicas, unidas pola experiencia
de asistiren á devacle final do III
Reich, recluídas no universo pe-
chado do búnker e nos mundos
que cada unha leva dentro. E hai
tamén unha segunda parte, os de-
rradeiros capítulos, nos que a vi-
da transcorre no exterior, prota-
gonizada por un grupo de neona-
zis pouco antes de iniciar a ceri-
monia de ingreso dun novo
membro. O que une ambas e dú-
as partes, alén de que nas dúas
haxa unha personaxe protagonis-
ta que se chame Eva, é que se a
primeira se centra nos estertores
do nazismo, a segunda relata o
seu renacemento. Abonda este
nexo contrastivo e á vez conti-
nuísta? Pois seguramente si. Se-
mella fío suficiente a partir do cal
tecer unha novela, unha novela
que agacha a estarrecedora men-
saxe de que a semente do mal
non deixa nunca de xerminar.

A primeira parte non está
constituida só polo relato da vida
no búnker. En realidade, meter
as personaxes nun recinto pecha-
do é unha maneira de obrigalas a

saír pola porta desoutro búnker
que é a memoria. Cando a conta
atrás está chegando ao remate;
facer balanzo do que foi e fixe-
mos ou deixamos de facer resul-
ta obrigado. Mais non é unica-
mente este memorialismo (moi
pouco biográfico, dito sexa de
paso) o que a enche. Nin é tam-
pouco o contraste entre Eva (que
ten sentimentos, que experimen-
ta a soidade en todas as súas ma-
nifestacións, a invisíbel amante,
a prostituta do réxime, que ten
que mentirse para amar a Hitler)
e Magda (fría muller, con moi
poucos sentimentos, estandarte
feminino do nazismo, perfecta
esposa aria). Non só serán frus-
trantes as relacións que mante-
ñen entre elas, senón que tamén
o serán as mantidas co réxime a
través de Goebbels e Hitler. Un-
ha (Eva) casa nunha voda que
sente como derrota e a outra pre-
gúntase (sen un convencimento
absoluto) para que serviu todo.
Aínda que no xogo que estas
personaxes ofrecen descansase o

relato, hai outros fios que tamén
merecen atención. Por exemplo,
os fillos de Magda. Un dos me-
llores momentos desta parte é
cando Hildde (filla de Magda)
nos ofrece a súa visión do bún-
ker. E como, dada a trascenden-
cia para a humanidade das datas
e acontecementos que se viven,
sería pouco habitual ficar só no
intimismo, así o caos exterior ta-
mén chega ao relato, e non só co-
mo noticia que se filtra nos co-
mentarios do búnker. Un relato,
por outra banda, moi atento aos
mínimos detalles que denoten os
estados de ánimo.

Despois disto e de súpeto, o
leitor atópase cunha personaxe

nova, a outra protagonista de no-
me Eva (neste caso Ripstein). A
acción xa non volverá ao búnker
nin ao instante final do réxime
hitleriano. Agora hai outro bún-
ker, o da maldade gratuíta dos
neonazis. Asistimos, nesta se-
gunda parte, a como Eva engana
aos seus crédulos pais, que a
cren unha filla perfecta, mentres
ela se adica a ir por aí cunha ban-
da neonazi. O relato reafirma a
súa crueza, incrementándoa cun
episodio onde algúns bípedos
demostran que o calificativo de
humanos non está feito para eles,
pois créndose superiores adop-
tan comportamentos que nin en-
tre os animais se dan.

É suficiente sutura dispoñer
un relato tras do outro? A xulgar
pola historia interna do xénero,
si; sobre todo hoxe, pois a im-
portancia que a escrita epifánica
é cada día máis grande. Outra
cousa é que se dean disimulado
ambos no conxunto, cousa que
non sucede. Fóra isto, a novela
conta cunhas personaxes ben
configuradas, máis rexas, máis
compactas na segunda parte,
porque non hai correlatos condi-
cionantes. Na primeira, pesa
bastante o feito de que Eva e
Magda existisen realmente. 

É esta unha novela cons-
truída a base de capítulos bre-
ves e intensos onde Pilar Bue-
la demostra saber o que é na-
rrar, como se conta unha histo-
ria, cunhas pingas experimen-
tais nada gratuítas.

O Lueiro Rey achéganos,
desde a fórmula da novela cur-
ta, outro refacho de ar fresco,
outra leitura intensa, mais de
doado acceso.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Verdades e
certezas
Arredor da verdade, de
Guillermo Domínguez, é un
ensaio que
repara na
cuestión da
verdade na
filosofía oc-
cidental. O
autor pescu-
da nas
referencias
que sobre es-
te tema
fixeron
Platón,
Aristóteles, Schopenhauer,
Hegel e Wittgenstein a través
de comentarios das súas obras.
Edita Xerais.♦

As ondas
do Lérez
Lea publica Historia da radio
en Pontevedra, de Aurora Gar-
cía e Mercedes Román. As
autoras fan
unha crono-
loxía sobre a
evolución
deste medio
de comunica-
ción. A
primeira emi-
sora foi a
EAJ-40, Radio
Pontevedra, que xurdiu no 1934
por iniciativa dos irmáns
Vázquez Lescaille. Durante 50
anos, esta emisora monopolizou
as ondas da cidade até a chega-
da doutras maneiras de entender
o medio.♦

As ansias de Bush
Carlos Taibo publica Imperio
Norteamericano e capitalismo
global, que
edita 3C3
na súa
colección
‘Vilarnovo’.
O profesor
de Ciencia
Política fai
un percorrido
polos escena-
rios máis
quentes da po-
lítica internacional e explica as
ansias de George W. Bush por
impor o poderío estadouniden-
se en Afganistán e no Irak a
risco de desestabilizar outros
países.♦

Andar o Courel
Galaxia edita O Courel, unha
guía para viaxar a esta zona
oriental, da man de Mercedes
Vázquez. No volume
danse roteiros
para desfrutar da
riqueza natural
das montañas, in-
formación útil so-
bre aloxamentos e
restaurantes e
diversas
explicacións histó-
ricas e lendarias
sobre diferentes
puntos dos
camiños. As ilustracións son,
na súa maioría, obra do
fotógrafo Paco Vilabarros.♦

Unha
novela
construída
a base de
capítulos
breves e
intensos
onde
Pilar Buela
demostra
saber o que
é narrar.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. ÁMOTE .
Xosé Carlos Caneiro.
Galaxia.

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

3. DO DESCOÑECIDO
AO DESCOÑECIDO.

Manuel Rivas.
Espiral Maior.

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

5. TRECE BADALADAS .
Suso de Toro.
Xerais.

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. XAQUÍN LORENZO FDEZ.
Clodio González Pérez.
Toxosoutos.

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).

Dúas Evas nazis
Pilar Buela ambienta entre a extrema dereita
o último premio Lueiro Rei

O ministro de propaganda do III Reich, Joseph Goebbels, a súa dona, Magda, e as
súas crianzas, Helga, Hilde e o cativo Helmut, en 1936.

Eva Braun, compañeira de Hitler no estudo de Heinrich Hoffmann na década dos 30.
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Títulos: A retirada se Sir John Moore/ 
Compostela. A historia dunha lendae Ba-
roña ou morte.
Autor: Pepe Carreiro.
Edita: Xerais / Toxosoutos.

Corría o ano 1977 cando no
mundo do humorismo gráfico
de entón aparecía O fillo de Bre-
ogán, primeira obra importante
do artista vigués Pepe Carreiro.
Desde ese intre a sua presenza
nos medios é habitual mais as
inquedanzas e a creatividade do
artista eran moitas e non quería
nin cinguirse a un só xénero nin
a un estilo, por iso a obra de Pe-
pe devala desde a ilustración
de libros pasando polo deseño
gráfico (Laiovento, Toxosou-
tos) até as obras onde non só é

autor das ilustracións tamén do
texto como A Nosa Historia, A
Historia Universalou os vinte
e catro volumes xa editados da
saga familiar con can que son
Os Bolechas.

Na desaparecida librería
Merlín podiamos contemplar,
compartindo o espazo cos li-
bros, as caricaturas en liñas pu-
ras de grandes escritores e escri-
toras galegos, mais o que me
gustaría resaltar é a faceta de Pe-
pe como autor incansábel e ima-
xinativo de cómics. O autor dei-
xa neles a súa pegada máis fon-
da, coma no álbum editado por
Xerais A retirada de Sir John
Moore, coa narración dos últi-
mos días de 1808, co indiscipli-
nado Teixugo de protagonista,

inaugura o que podería ser unha
serie de tres libros sobre as gue-
rras napoleónicas con títulos co-
mo A conquis-
ta de Vigoou A
batalla de
Ponte Sam-
paio. Neste
vieiro de mes-
turar humor
con feitos his-
toricos está o
seu novo pro-
xecto, Os Bar-
banzóns. Baro-
ña ou morteé
o título do pri-
meiro volume,
aposta forte da editorial Toxo-
soutos, dentro da sua serie ‘Ga-
licia en cómic’. Son as aventu-

ras dunha familia de comedores
de bivalvos que vive no castro
de Baroña, á beira do mar, co-
mandada por un “guerreiro neu-
rótico” que na súa fórmula vital
e no convivir cotián transportan-
nos á actualidade máis cercana
cunha linguaxe directa e ese de-
buxo amábel de clara influencia
europea sen perder o cerne do
compromiso e da ideoloxía pre-
sente na obra de Pepe como en
Compostela,  historia dunha
lenda, libro onde desfilan peran-
te o lector personaxes e feitos
que foron construíndo a historia
da cidade de Compostela desde
a descoberta do sepulcro até o
alzamento militar do 36. Nesta
obra contou co asesoramento de
Clodio Gónzalez Pérez. Mostra

aquí o artista a versatilidade cre-
ativa, cunha estrutura máis com-
plexa e arriscada, cun debuxo
menos definido abeirado máis a
outras artes plásticas onde cada
viñeta adquire dimensión de ca-
dro e polo tanto  tan distinto dos
dous libros anteriores, o que fixo
a Pepe Carreiro merecente do
Premio Ourense de Banda Dese-
ñada 2003.

Recomendo a lectura dos
tres álbumes de Pepe Carreiro
por ser quen de crear mundos
sen esquecer o compromiso
coa realidade na que está a vi-
vir, facernos reflexionar a tra-
vés do do debuxo, ensinar his-
toria e divertirnos.♦

XOSÉ FREIRE

Título: Derradeira escolma ferida.
Autor: Manuel Lueiro Rei.
Edita: Espiral Maior.

A poesía que Manuel Lueiro
Rei ofrece en Derradeira es-
colma ferida (edición de Ra-
món Nicolas e Proemio de Xe-
sús Alonso Montero), máis que
un canto á liberdade e á espe-
ranza ou unha meditación so-
bre a inxustiza e a dor, é, coido,
un grito agudo, rebelde e sub-
versivo, un longo lamento
apaixonado. Unha febril ferida
a supurar angustia e indigna-
ción, a íntima desolación do
sentimento. 

Unha voz rotunda e sincera
á que, malia ás veces resultar
en primeira instancia atraente,

mesmo sedutora, a esencial au-
sencia dun ritmo, dun aire sin-
gular e turbador, a escasa pro-
fundidade formal das palabras
e a limitada
tensión dos
sons, reducen
á obvia expre-
sión dun desa-
fogo emocio-
nal.

A lírica de
Lueiro e fácil
e lisa coma
unha conversa entre amigos.
Por ela desfilan sinxelas e
francas as ideas e os senti-
mentos da rúa na súa voz máis
común. Solidarios e espidos,
os versos non acadan o tremor
do instante ou o escuro miste-

rio da forma, o segredo da
imaxe e do ritmo, e soportan
ás veces un intenso ton de ho-
milia, gozan outras dunha cer-
ta frescura na rima ou dun
porte recatado e enviso.

Hai nesta escolma sensíbeis
ráfagas de angustia e de silen-
cio –A mesma herba/ do teu
pobo/ hoxe non medra,/ nin se
pousan as nubens nos
outeiros–, de lembranzas e asu-
midas soidades –Dende min
mesmo, fáloche. Dende o chan/
donde calco. Con sosego. Eu
mesmo./ Sen dor nin pranto.
Mais cecais/ coa tristura dun-
ha man que perde–, vizosos ai-
res populares –Meteuse no ceo/
un foguete de luces,/ lagarto
brilante con cana no rabo/ fu-

xindo que fuxe–, versos acedos
e resesos, de escaso voo –Vivir
non é coma ti pensas,/ palurdo
de güisqui e coca-cola,/ meter
na hucha cartos e máis cartos/
(si é roubado mellor que sen
sudalo)/ cheirar a gasolina a
cen por hora– e outros críticos
e rebeldes prosaísmos.

Así, estes versos civís, que
Lueiro quixo cheos de dor e de
tristeza, de memoria e de emo-
ción, son, para min, imaxes en-
tusiastas e honradas da vaga
sintonía do poeta co ritmo e a
palabra, da súa estéril demanda
de harmonía e da forza singular
coa que procura a verdade e a
tenrura.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

Leccións de historia con rotulador
Pepe Carreiro confírmase como autor de cómics históricos

En
Compostela,
historia
dunha
lenda
cada viñeta
adquire
dimensión
de cadro.

Poesía civil e limitada de Lueiro Rei

Solidarios e
espidos,
os versos
non acadan
o tremor
do intre.

Manuel Lueiro Rei.

Unha dos deseños de Compostela. A historia dunha lenda.



Título: Tristán da Cunhaou A metade da terra.
Autor: Raoul Schrott.
Edita: Carl Hanser, Múnic.

Galiza é un país onde se sabe
moi ben o que é o clima atlánti-
co: chuvia, vento, mar, brétema,
naufraxio, salitre, orballo, humi-
dade, temporal. E en Galiza a
xente tamén coñece os efectos da
saudade. Razóns suficientes para
falarmos de Raoul Schrott e da
súa nova obra, unha extensa no-
vela desas que convidan a mer-
gullarse até tocar os fondos máis
ocultos do ser humano, desas
que presentan un feitizo especial
ao que se desexaría volver nada
máis acabar a lectura. A presen-
cia do devandito clima faise tan
importante que se converte nun
dos protagonistas de Tristan da
Cunha, título do libro e nome da
illa volcánica do Atlántico Sur
que serve de escenario central da
historia; mentres que o eixo ao
redor do cal se move a narración,
a profundidade mariña sobre a
que se eleva a illa dos acontece-
mentos, é a saudade.

Raoul Schrott naceu no Tirol
austríaco en 1964, mais pasou
varios anos da súa infancia en
Túnez. O mundo atlántico xa
ocupa unha posición privilexia-
da na súa primeira novela, Finis
Terrae, de 1995, se ben non tra-
ta do Fisterra galego senón de
Islandia. A parte de narrador,
Schrott tamén se presentou co-
mo poeta e tradutor. Actualmen-
te vive en Irlanda. Alguén o ten
chamado poeta ductus, porén o
saber, para el, non é unha forma
de exhibir coñecementos, senón
unha vía para comprender o
mundo. De aí que a súa escrita,
que pola amplitude e profundi-
dade da súa ollada, por exemplo,
pode suxerir a comparación coa
obra de Thomas Mann, se de-
senvolva lonxe de certo realis-
mo banal, tan de moda ultima-
mente en moitas literaturas do
mundo occidental.

Tristan da Cunhaé unha no-
vela espectacular e ambiciosa,
unha das mellores de cantas se
publicaron nos últimos anos nos
países de fala alemá. É como un
océano inmenso que incita a
mergullarnos nun universo estra-
ño, multicolor, ambiguo, mais
coa promesa de revelarnos algo
sobre nós mesmos. Acaso non
procede a vida do mar? Non em-
peza a nosa Historia coa transmi-
sión de algo que, máis que feitos,
son representacións, narracións
vertebradas pola nosa interpreta-
ción dos sucesos, é dicir, non em-
peza coa literatura? Raoul Sch-
rott volve, con este libro comple-
xo, á raíz primitiva do fenómeno
literario: a necesidade de nomear,
evocar e comunicar. Os fenóme-
nos como tales non teñen un va-
lor simbólico ou un significado

que os traspase; é a narración a
que os insire nun contexto sim-
bólico-humano, a que lles dá un
sentido, a que lles confire unha
causalidade e temporalidade, e
de aí o afán de comprender, liga-
do á descrición, pois sen sentido
o ser humano non atura vivir, non
é capaz de aceptar sen máis, pre-
cisa respostas.

No contexto de Tristan da
Cunha (e talvez na realidade)
este descontento co status quoe
a idea de algo máis podería de-
nominarse saudade. Dela nacen
os intentos de encher o oco entre
o sentir humano e o mundo: a
relixión, a filosofía, os descubri-
mentos, as utopías, a ciencia, o
amor, en resumidas contas aqui-
lo que non se explica pola mera
necesidade de alimentarse por-
que a traspasa. Porén o degoiro
do ser humano, ese aspirar ao
descoñecido, en chegando á su-
posta meta non se satisfai, fica
outro oco máis. Dito doutro xei-
to, a meta móvese co que se que-
re achegar a ela. Primeiro era a
Lúa, agora xa ten que ser Marte.

Ora ben, o libro de Raoul
Schrott non é ningún tratado fi-
losófico difícil de dixerir. Todo o
contrario, Tristan da Cunhaé
unha narración
poli facética,
unha novela de
aventuras, de
amor, de intri-
gas e tamén un-
ha novela his-
tórica. Estable-
ce unha chea de
interrelacións
entre fenóme-
nos e espacios
diferentes que
parecen con-
fluír na illa case
circular que lle
dá nome –o lu-
gar habitado máis afastado de
calquera outro do planeta e des-
tino ideal para a saudade–, pro-
ducindo a atracción enigmática
coa que nos cativan os mitos coa
súa procura de explicacións para
as grandes cuestións do xénero
humano.

Acheguémonos, logo, algo
máis á composición de Tristan
da Cunha. Aparecen catro narra-
dores alternándose varias veces:
a sudafricana Noomi Morholt
(2003), os ingleses Christian Re-
val (1969-1942) e Edwin Heron
Dodgson (anos 80 do século
XIX) e o irlandés Mark Thomsen
(segunda metade do século XX).
A primeira, científica, leva un
diario sobre o ano que pasa no
contexto extremo da Antártida; o
segundo é autor duns apunta-
mentos que, se ben redactados de
maneira cronolóxica, están orde-
nados do revés, indo do presente
ao pasado; o terceiro é un sacer-
dote enviado a Tristan da Cunha

que lle escribe cartas ao seu ir-
mán Lewis Carroll, documentan-
do así a súa paulatina decadencia
e histeria; o cuarto é un filatélico
que recrea a historia da illa a tra-
vés de numerosos selos entrete-
céndoa coa presentación do seu
fracaso conxugal. Ademais, antes
de cada un dos vinte bloques atri-
buídos aos diferentes narradores
hai pequenas estampas de prosa
poética cun aquel de arcaico, bí-
blico, que xiran ao redor dun úni-
co tema: o temporal que se anun-
cia, se achega, estoupa, amaina...

Entramos no libro como nun-
ha terra descoñecida. A científica
describe a viaxe á Antártida e as
primeiras experiencias na base;
ao final do primeiro bloque des-
cobre –nunha caixa con libros
para o museo de Tristan da Cun-
ha– os apuntamentos de Reval,
as cartas de Dodgson e o libro
manuscrito de Thomsen. O se-
gundo bloque vai precedido dun
informe que dá conta da morte
misteriosa do cartógrafo Reval a
varios centos de millas da illa; a
continuación veñen as súas no-
tas, como xa se dixo, ordenadas
de xeito inverso. Tampouco o ter-
ceiro bloque, da man do sacerdo-
te, nos leva directamente ao esce-
nario central do libro, pois pri-
meiro trata dunha temporada que
este protagonista pasa no Brasil,
na zona de Bahía, onde chega a
coñecer a Euclides da Cunha, au-
tor de Os Sertões. Así que vén
sendo o coleccionista Thomsen
quen nos facilita información so-
bre Tristan da Cunha, empezan-
do polos mitos que falan de illas
enigmáticas no Atlántico, pasan-
do pola historia dos descubri-
mentos e bautizos até chegar á
colonización e ao afincamento
das sete familias que aínda hoxe
viven alá. Así sabemos que a illa
foi descuberta polo portugués
Tristão da Cunha en 1506, que o
primeiro home (un holandés) a
pisou en 1643, e que non foi até
ben entrado o século XIX cando
se poboou de maneira permanen-
te. Hoxe en día Tristan pertence
ao Reino Unido e ten ao redor de
250 habitantes.

O suspense da novela man-

tense grazas ao carácter frag-
mentario das informacións que
se nos facilitan, a súa sabia com-
posición e, no caso de Reval,
pola maneira estraña de narrar
que presenta os efectos antes
que as causas, se ben nunca co-
ñeceremos os detalles da morte
deste protagonista. Non mingua
o interese, pois o lector sente cu-
riosidade e quere comprender,
converténdose, así, nunha espe-
cie de metáfora da aspiración
máis profunda do ser humano.
Hai que seguir lendo para atopar
as claves das historias, a modo
dun explorador que, se non
avanza no continente descoñeci-
do, xamais ha poder confeccio-
nar un mapa del nin saberá se alí
se atopa El Dorado, a terra pro-
metida, o paraíso.

Os tres homes do libro aman
sen acadar a felicidade coa ama-
da, Marah, como se chaman as
tres mulleres en cuestión, quizais
só proxectan a súa saudade nela
sen decatarse da súa individuali-
dade. E tamén Noomi padeceu
unha perda, como sabemos ao fi-
nal, ademais de prolongar, a tra-
vés de correo electrónico, unha
aventura sentimental con Rui da
Cunha, bisneto do autor de Os
Sertões. Constelacións que nos
lembran a historia de Tristán e
Isolda e, en efecto, entre os libros
da caixa que descubriu a científi-
ca tamén se acha unha edición
francesa deste romance medie-
val: non se alcanza o que se are-
la. Porén todas estas correlacións
están nun segundo plano, non se
revelan senón mediante a posta
en relación das catro perspecti-
vas, pois cada un dos narradores,
loxicamente, está centrado en si
mesmo e nos detalles da súa his-
toria e do seu contexto, por
exemplo no intento de orientarse
e sobrevivir no medio dunha na-
tureza –clima atlántico!– indife-
rente e máis forte que o humano.
Aí é onde destaca a mestría do
autor que, virtuosamente, contro-
la os contidos e rexistros dos ám-
bitos máis distintos: a relixión, a
náutica, a teoloxía, a historia, a
botánica, a zooloxía, etc. O voca-
bulario empregado será un reto
para todo tradutor; afortunada-
mente, segundo informa a edito-
rial, xa se está preparando a pri-
meira versión non alemá.

Tristan da Cunha..., reseñar
esta novela só pode ser unha
utopía, pois a meta afástase con
cada frase. Non nos queda máis
que entregarnos ao vento que
nos sopra á cara con cada pala-
bra, unha brisa que atravesa o
libro transformado en barco, un
barco con rumbo descoñecido,
movido polas ondas do que nos
supera. Confeso que estou len-
do a novela por segunda vez.♦

FRANCK MEYER
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El Summum
Nº 11. Ano 2004.
Dirixe: Inaciu Iglesias.
Edita: Ámbitu.

Martín López-Vega fai unha
escolma de fotografías e
textos de Abbas Kiarostami.
Fernando Fernández dá conta
da exposición de Diego Rive-
ra en Xixón. Aproveitando o
ciclo de cinema de Cajastur,
recoméndase
o filme In
this world,
de Michael
Winterbot-
tom. Mano-
lo Abad
conta a his-
toria do gru-
po británico
Suede. José
Luis Piquero entrevista a
Ricardo Menéndez Salmón,
autor da novela Los arrebata-
dos. Inclúese un relato de
Mercedes Cebrián, Virgen de
agosto. Xuan Bello presenta a
figura de Mariza, que cantou
os seus fados en Asturias.♦

Perfiles
Nº 194. Xaneiro de 2004.
Dirixe: Fernando Mendía.
Edita: ONCE.

José María Rivas entrevista o
portavoz do Consello Xeral do
Poder Xudicial, Enrique
López, sobre as reformas
sobre a Lei do Menor. Mayte
Antona convoca varios
especialistas en medios de co-
municación
para que de-
an a súa opi-
nión sobre as
posibilidades
de limitar o
tele-lixo.
Chema
Doménech fai
unha
reportaxe
sobre os
accidentes de tránsito. Patricia
Encinas repasa o papel das
editoras sociais. Almudena
Hernández dá conta de cómo
os profesores de instituto
están a aprender a integraren
diferentes culturas nas aulas.♦

Adiós
Nº 44. Xaneiro-febreiro de 2003.
Dirixe: Jesús Pozo.
Edita: Candela Comunicación.

Esta revista sobre servizos
funerarios adica a súa sección
de saúde ás melloras dos desfi-
briladores
nos casos de
morte súbi-
ta. Unha re-
portaxe, ex-
traída da
revista
Forbes, dá
conta dos ce-
miterios máis
exclusivos e
os mortos
máis ricos.
Lurdes Bretones percorre a pe-
gada das tumbas dos cabaleiros
da Orde do Hospital de San
Xoán de Xerusalén que acom-
pañaron a Jaume I de Aragón
na conquista de Valencia.♦

A saudade de Raoul Schrott
O autor austríaco presenta Tristán da Cunha,
obra excepcional sobre a conditio humana

Unha
novela
espectacular
e ambiciosa,
das
mellores
de cantas se
publicaron
en alemán
nos últimos
anos.

Raoul Schrott.



A.N.T.
O programa Latitudes levará
durante dous anos as diferen-
tes propostas artísticas da úl-
tima década ás salas de expo-
sicións da Fundación Caixa
Galicia. Artellada como unha
serie de mostras nas que se
porá en diálogo a obra de
dous artistas contemporáne-
os, inaugúrase o 27 de febrei-
ro co encontro de Mónica
Alonso e Salvador Cidrás. 

As tres plantas da sede da Fun-
dación Caixa Galicia en Santia-
go acollerán a primeira expe-
riencia artística de Latitudes, un
programa que está ao coidado
do crítico José Manuel Lens. O
proxecto desenvolverase ao
longo deste e o próximo ano e a
continuación de Mónica Alon-
so e Salvador Cidrás serán os
artistas Almudena Fernández e
Álvaro Negro os que conversen
coa súa obra na segunda destas
exposicións duais. 

Por Latitudes pasarán así no
transcorrer de dous anos unha
boa parte dos novos creadores
galegos que mostrarán os seus
traballos concibidos sempre du-
rante a última década. O pro-
xecto ideado por Lens quere

convocar deste xeito os artistas
que comezaron a súa traxectoria
creativa na última década e que
continúan ofrecendo novas pro-
postas para a arte contemporá-
nea. Amais de facer visíbeis as
experiencias artísticas dos tem-
pos máis novos, a serie de expo-
sicións quere estabelecer un
diálogo entre as distintas lin-
guaxes e darlles a oportunidade
aos autores de interviren direc-
tamente no espazo. O programa
ábrese a un amplo abano de ten-

dencias creativas e á maior plu-
ralidade de sorportes que van
desde a fotografía á escultura
até a pintura ou a videocreación. 

Na primeira das propostas
de Latitudes, Lens buscou
dous dos nomes de maior rele-
vancia no actual panorama ar-
tístico, os de Mónica Alonso e
Salvador Cidras aos que convi-
da nunha experiencia na que se
analizará a relación entre as ar-
tes plásticas e a arquitectura,
de gran presenza na traxectoria

d o s  d o u s  c r e a -
dores. “Valoraran-
se as diversas vin-
culacións que se
desprenden das ar-
tes visuais, pero
ampliarase a inves-
tigación a un feito
inmediato, o diálo-
g o  d a  o b r a  n u n
contexto determi-
nado, nos diversos
mecanismos deri-
vados da instala-
ción. O espazo co-
mo lugar, campo
de posibilidades”
explica, a respecto
desta primeira ex-
posicións que se
inaugurará o 27 de

febreiro e permanecerá aberta
durante todo marzo. 

Xuntou o comisario a Móni-
ca Alonso (A Fonsagrada, 1970)
e a Salvador Cidras (Vigo,
1968) porque “pertencen a ese
grupo de artistas que, desde di-
ferentes parámetros e solucións,
especulan sobre as relacións es-
paciais, as captacións de partí-
culas sensoriais, o hábitat, o es-
pazo público e privado e as no-
vas solucións ou saídas de habi-
tabilidade; partículas que en ca-

da un se dilatan nunha traxecto-
ria de diversas direccións”. 

Dos novos camiñantes

A primeira mostra de Latitudes
componse así de catro proxectos
concretos que ocuparán as tres
plantas do edificio e que porán
en relación obras ou interven-
cións como “Magnífico espazo
1”, “Centrífuga de sensacións”
ou “Cama vermella para entorno
natural” de Mónica Alonso con
outras como “Departamentos”
ou a selección de retratos “Que-
ro ser coma ti” de Salvador Ci-
drás. Coinciden os dous artistas
en pertenceren á mesma xera-
ción e, en canto as súas traxecto-
rias, a pesar da súa mocidade os
dous gozan dun amplo currículo
expositivo. Os seus nomes coin-
ciden na mostra “Novos cami-
ñantes” e con exposicións indi-
viduais no centro Galego de Ar-
te Contemporánea e no Espacio
Caja Madrid. Mónica Alonso
mostrou ademais a súa obra no
Museo Provincial de Lugo ou
nas galerías SCQ e VGO e Sal-
vador Cidras converteuse no pri-
meiro artista galego protagonis-
ta dunha mostra individual no
Centro de Arte Reina Sofía.♦
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Latitudes revisa a arte da última década
Mónica Alonso e Salvador Cidrás
inauguran a serie na Fundación Caixa Galicia

A.N.T.
Non quedou nin un lugar para
escoitar por vez primeira en
público a histórica gaita do bo-
ticario Perfecto Feixóo. Subiu
ao escenario collida no colo
polo gaiteiro Óscar Ibáñez na
sesión na que o Concello de
Pontevedra conmemoraba o
centenario do primeiro rexistro
sonoro que se correspondía co
coro Aires da Terrra. Presentá-

base asimesmo a reedición do
disco neste que foi instituído
como Ano da Música. 

Un gramófono emitiu os
sons orixinais que foran grava-
dos hai cen anos do coro Aires
da Terra, dirixido polo boticario
Perfecto Feixóo e Óscar Ibáñez
tomou a súa gaita para tocala de
novo en público despois de tan-
tos anos conservada como peza
museística. O Concello de Pon-

tevedra conmemorou o centena-
rio do primeiro disco galego
cunha gran celebración nun Te-
atro Principal que se encheu dun
público curioso por coñecer o
feito histórico que levou a que
este fora na cidade o Ano da
Música. O acto serviu tamén pa-
ra presentar a reedición do disco
que correu a cargo da empresa
Ouvirmos que se está a adicar á
recuperación do patrimonio mu-

sical galego. Componse a grava-
ción de 18 melodías que en ori-
xe foron editadas en discos de
gramófonos e que son os rexis-
tros máis antigos de música ga-
lega. Conseguíronse cando en
1904 até A Coruña chega un es-
tudo móbil da Compagnie
Française du Gramophone co
fin de impresionar os sons do
coro Aires da Terra de Ponteve-
dra que dirixía Feixóo.♦

A gaita de Perfecto Feixóo enche o Principal de Pontevedra

A.N.T.

No libro Voces da memoria.
Galegas exiliadas, emigradas
e resistentes durante o réxime
franquistaBeatriz Graña Otero
dá a coñecer a semblanza de
oito protagonistas, testemuñas
directas da traxedia que supu-
xo o levantamento do 36 ou da
posterior etapa de ditadura. A
obra gañou o premio Xohana
Torres de Investigación do pa-
sado ano, convocado pola Con-
cellería da Muller de Compos-
tela que agora publica o libro
xunto coa Universidade. 

Son oito mulleres que  pola
súa diversidade, procurada e
marcada como obxectivo pola
autora, representan  un amplo
abano de situacións e vivencias.
Teñen diferente procedencia xe-
ográfica, idade, condición socio-
económica, distintas ideoloxías

e incluso diferentes lugares de
exilio e de data de partida. No
prólogo, a autora explica a estru-
tura da obra, a división en dous
grupos, as que chama exiliadas e
resistentes galegas “coa vida
cortada”, aquelas que viviron a
II República, a Guerra Civil e o
exilio e, por outra banda, mulle-
res “coa vida marcada”, é dicir
aquelas que viviron as conse-
cuencias directas do franquismo.

Entre as primeiras, as exilia-
das, o libro recolle a biografía
de María Elvira Fernández Ló-
pez, coñecida como Maruxa Se-
oane de quen se conta a odisea
para reunirse con Luís Seoane
en Buenos Aires, nun exilio tan
longo como cheo de amizade,
solidariedade e paixón creativa.
Maruxa participa na actividade
cultural do exilio bonaerense e
confesa como gozaba facendo
as seccións “A Ramallada Flori-

da” e “Moreas de Humor” da re-
vista Galicia Emigrante. A se-
guinte protagonista deste pri-
meiro grupo é Ascensión Con-
cheiro García, Choncha, recrea-
da como o personaxe de ficción
Marisa Mallo n’O lapis do car-
pinteiro, de Manuel Rivas. Da
dura experiencia como muller
dun preso (Francisco Comesa-
ña), do seu exilio en México e
Cuba e, unha vez máis, do re-
greso fálase na obra. Á Choncha
séguea Mariví Villaverde, cunha
nova historia de amor e exilio.
Relátase a súa infancia e primei-
ra xuventude en Vilagarcía, on-
de o seu pai Elpidio Villaverde
era alcalde, até o seu exilio pri-
meiro en Francia e logo en Bue-
nos Aires, pasando polo curto
regreso a Galiza para atoparse
con Ramón de Valenzuela, casar
con el e voltaren xuntos á Ar-
xentina , facendo referencia, co-

mo non podía ser doutra manei-
ra ao seu libro de memorias Tres
tempos e a esperanza. 

Estarrecente é a historia das
irmás Xosefina e Luísa Gonzá-
lez Cudeiro porque fala da resis-
tencia de toda unha familia que
viviu marcada polo cárcere e a
persecución. E a última historia
do grupo de mulleres “coa vida
cortada”, a de Carme Arias de
Castro, Mimina, artista que,
pertencente a unha familia de
dereitas viviu intensamente o
tempo de represión e exilio co-
mo compañeira de Isaac Díaz
Pardo, desenvolvendo un impor-
tante labor primeiro en Cerámi-
cas do Castro e despois de vivir
de perto o exilio na Arxentina na
xestación do Laboratorio de for-
mas de Galicia, Sargadelos.
Quedan aínda as mulleres que
Beatriz Graña recolle “coa vida
marcada” con nomes como Ana

Biéitez Gómez, Iolanda Díaz
Gallego, María Luísa Barreiro
ou Concepción Cid Limia que
ela recupera para a nosa memo-
ria. O libro recolle as fontes di-
rectas das historias e recorre pri-
mordialmente á entrevista coas
protagonistas como método para
construír as súas biografías. 

Voces da memoria foi ga-
lardoado co Premio Xohana To-
rres 2003, un galardón  institu-
cionalizado pola Concellaría da
Muller de Santiago de Compos-
tela no ano 1992 co obxectivo de
promover o estudo e a análise da
historia das mulleres galegas a
través das  súas biografías e os
seus feitos. Trátase, pois, de dar
a coñecer a historia moitas veces
ocultada e ignorada ou, como se
indica no prólogo da obra citan-
do a Monserrat Roig, “da substi-
tución do tempo do silencio polo
tempo da palabra”.♦

A memoria de oito mulleres vítimas do franquismo

Unha mostra da obra de Mónica Alonso.                                                             PACO VILABARROS



O xénero da carta aberta casa
mellor coa apoloxía propia que
coa execración allea, aínda que
a primeira adoite ser ben me-
nos elegante. Hoxe recreareime
un pouco na segunda. Ao fin e
ao cabo, a literatura é a arte da
defensa persoal, moito máis
que o taekwondo, madia leva.
Defendereime, si, e heino facer
en prosa. Por mellor claridade. 

Socialmente falando, seica
a cousa máis importante que
me pasou foi gañar o Premio
Caixanova. Ata entón “poeta
riquiña”, ascendín, de súpeto,
ao olimpo das semideusas.
Nunca presumín de inxenuida-
de, e se grazas ao premio se me
atribúe un aquel de perverso
glamour, contenta quedo. 

Como é sabido, dáse a bio-
gráfica circunstancia de que os
meus pais, Helena Villar Janeiro
e Xesús Rábade Paredes, son
membros do PEN Clube, a enti-
dade convocante do premio. A
miña nai é, ademais, a secretaria
da súa sección galega.  Á vista
está que non asinei nunca cos
seus apelidos, que tamén son os
meus. Coma Manuel Antonio,
na poesía son orfa, aínda que
por fortuna na vida non o sexa. 

O amor aos pais é virtude
confuciana, e eu son moi taoísta.
Fala con elocuencia o saber po-
pular: diga un da súa familia o
que lle pete, pero moito coidado
con ofender a familia dos demais,
sobre todo cando non hai razón
ningunha para a ofensa. A orfan-
dade poética é o meu maior orgu-
llo. A ela me ateño en público, e
no seu nome contesto a este “Eu
acuso” sen nome que se me diri-
xiu desde algunhas frontes por
gañar a segunda convocatoria do
certame poético Caixanova. 

Dirán algúns, levados polo
latín, que é case sempre sabio,
acusatio manifesta, pero neste
caso a excusatiofoi petita, peti-
ta aos catro ventos. Tanto é así
que chegou mesmo aos meus
oídos, e en máis dunha ocasión.
Isto non é moito dicir: somos
dun país cativo, e o que se per-
de en profundidade gáñase en
comunicación. En efecto, nos
países cativos a importancia do
que se di é directamente propor-
cional ao seu silenciamento, e
eu sempre amei as marxes e os
adentros da vida e do poema.
Por iso lles estou tan agradecida
aos mensaxeiros. Estas terceiras
vías son moi útiles: é bo ter pla-
nos mentais, saber con quen se
está e con quen non se está. 

O “díxome que me dixo” é
un trazo de humanidade, com-
prensible e ata perdoable. Non
se conta a discreción entre as
miñas mellores cualidades, e
trato de ter para cos mais a pie-
dade que reclamo para min. O
único problema é que ante o que
ninguén dixo, e verba volant,
unha queda co sangue quente,
con cara de parva e coa palabra
na boca. E penso que todas as
persoas temos dereito á réplica,
mesmo que a fonte sexa inno-
minada. Que non dea aquí no-

mes intenta ser un xesto delica-
do, aínda que, noutro sentido,
vén demostrar que unha tamén
custodia as súas covardías. 

Sempre trato de conducirme
con honestidade, pero o certo é
que, repito, nunca fun inxenua.
Antes de me presentar ao Caixa-
nova sabía moi ben a qué me es-
taba expoñendo de gañalo. E crí-
tica como son comigo mesma, se
non estivese certa de que, cando
menos aos meus ollos, o orixinal
merecía o premio, nin se me pa-
saría pola cabeza concorrer. Pero
quizais a razón máis decisiva á
hora de concursar
(a este e non a ou-
tro ou a ningún
premio) foi que
quería ser libre. 

Eu ben sei que
isto da liberdade
vos é unha falacia
coma un mundo.
Son consciente de
que situarme ben
á esquerda, e niso
ando, supón reco-
ñecer os condi-
cionamentos do
que son, do que
penso e do que fa-
go. Pero é a ilu-
sión da liberdade
o que pode libe-
rarnos. A ilusión
en todos os senti-
dos da palabra.
Non presentarme sería darvos a
razón. E síntoo, pero neste caso
non a tedes. Sería anticiparme
ás vosas críticas, sería conver-
terme en escrava do qué dirán,
do qué diredes, e ante iso o que
digo é “Non serviam”. Non
penso renderlle contas a nin-
guén. Nalgúns casos, fixádevos,
nin sequera a min mesma. E,
desde logo, nunca a ese tribunal
moral que erguedes invocando
unha xustiza que case sempre
reina lonxe de quen a menta. 

Espallar o rumor de que
houbo nepotismo na concesión
do premio non é só unha inxuria
dirixida contra min e contra os
meus pais, senón sobre todo
contra o xurado. Cando menos
aos meus ollos, monta tanto o
que unta como o que se deixa
untar. E o untado, sobre todo, dá
peor en pantalla. Deixémonos
de mafias e de gángsters, isto
non é o far-west. O clientelis-
mo, tan estendido aquí e acolá,
adoita funcionar dun xeito máis
sutil, e moitas veces implica fa-
milias non  unidas polo sangue. 

O xénero humano, escapis-
ta por natureza, adoita adubiar
a triste realidade coas súas pro-
xeccións imaxinarias. Bastante
simples, pois ao cabo non so-
mos máis que un composto mi-
neral movido por dous ou tres
impulsos básicos. Pero penso,
en confianza, que máis nos va-
lería ser menos fantasiosos na

vida que na literatura. Os xura-
dos dos premios literarios non
son máis corruptos que as per-
soas. E se alguén quere esixir
responsabilidades, esixencia
ben lexítima en todo o que
atinxe ao espazo público, que o
diga ás claras. A arte da polé-
mica, que adoro, serviu nun
tempo para que os intelectuais
tomasen posicións. Nisto tiven
bos mestres. A mágoa é que ho-
xe entrar ao trapo sirva só para
o ensaio biográfico. Miserias
do presente. Non caerei en ma-
nías persecutorias. Non son un-

ha incomprendi-
da, a crítica sem-
pre me coidou,
estou moi inte-
grada na “vida
social gallega”.
E seica non te-
mos outra. Vé-
xase Toques. Por
certo, eu tamén
son esa rapaza.
(Esta última fra-
se vai en verso). 

Os poetas, co
tempo, imos ad-
quirindo o vicio
de escribir para
o futuro. Eu trato
de seguir escri-
bindo unicamen-
te para que me
queiran máis. E
a prosa déixoa

para gañarme o respecto, que
polo que se ve nunca vén dado.
No mellor dos casos, todo isto
quedará en nota ao pé dun
apéndice dun libro. Pero escri-
ta por min, e nos meus propios
termos. Porque segundo unha
lei cósmica coa que agora de-
sexo concordar, quen recibe
unha afrenta non só ten o derei-
to, senón case o deber, de res-
ponder. 

Non se pode ser sublime to-
do o tempo nin lle podes caer
en graza a todo o mundo.
Aconsello o subministro conti-
nuado das dúas máximas, e ce-
lebro os meus avances na se-
gunda. Este affaire, ao que por
descontado só eu lle dou im-
portancia (eu e quizais algúns
dos que se presentaron e final-
mente non gañaron, que algún
haberá tamén entre os acusado-
res), sérveme, de paso, para sa-
ber quén son e de ónde veño. 

Non queres que o poema te
coñeza, se se defende, hase de-
fender só. E espero que vos gus-
te. Ou que vos irrite e queirades
seguir falando del, pois a auto-
ra, malgré moi, non é, de certo,
tan interesante como o libro.
Polo demais, sería moi inxusto
que non  me referise á miña in-
mensa felicidade ao recibir o
premio, e da cantidade de bos
amigos poetas que me felicita-
ron de corazón (esas cousas
sempre se notan) e que me fixe-

ron chegar a súa propia alegría.
Cónstame que, nalgúns dos ca-
sos, os meus felices felicitantes
tamén se presentaran ao tal pre-
mio, o que só fala da súa xene-
rosidade e da súa elegancia. Di-
rei, ademais, que a quen lle tiña
que prestar prestoulle moito e
ese é o meu tesouro. 

Preferirían, talvez, algúns
amigos que non me espise aquí,
fóra do libro. Preferirían que o
tempo, como a Zanussi, me de-
se a razón. Pero é moi arrogan-
te pensar que o tempo está aí fó-
ra para poñernos no lugar que
cremos merecer, e eu estou
aprendendo a ser menos sober-
bia. Expoñereime, simplemen-
te, porque o corpo mo pide. Co-
mo diría La Mala Rodríguez,
que é hoxe en día a miña maior
influencia literaria, “No tengo
ná que malgastar, sólo mi vida”.
E agora, os 10.000 euros. 

Todas estas intrahistorietas
son menos anecdóticas do que
podería parecer, pois, como re-
clamaban nos sesenta os defen-
sores dos dereitos civís: “Per-
sonal is political”. Négome a
caer no xogo, négome a sorrir
para os que me malqueren, né-
gome a desempeñar habilmen-
te o papel da rapaciña doce,
que tanto lles prace aos próce-
res. Non quero ser a esfinxe nin
a medusa. Non quero ser a mu-
ller que cala (título, este últi-
mo, dunha apaixonante biogra-
fía de Sylvia Plath que vén de
saír do prelo). Eu quero ser a
dama que fala. Ás veces para
brincar. Outras, coma esta, ao
modo dunha angry young wo-
man. Só espero estar a tempo. 

Ata onde sei, acusadores
houbo que me presupoñían
honradez, xa que non aparencia
de honradez. Agradézolles o
voto de confianza, pero tamén
lles digo que estou en contra de
toda hipocrisía. Nunca me
aproveitaría de influencia nin-
gunha, e menos paternofilial,
non tanto por gardar as aparen-
cias como por preservar as
esencias. Polo demais, unha
acusación sen fundamento é,
sobre todo, un autorretrato de
quen a fai. Que o rumor circula
e siga circulando tan vigorosa-
mente só demostra que, na foto
de grupo da cultura galega, sa-
ímos todos pouco favorecidos.  

A palabras necias, oídos
sempre abertos, pois o demo vi-
ve nos detalles, e unha necedade,
moitas veces, vale máis que mil
palabras. Despois duns rumores
especialmente inxustos que atin-
xían á súa relación con Sylvia
Plath, Ted Hughes publicou un-
ha carta no xornal The Indepen-
dent na que escribía: “gustaría-
me que cadaquén tivese o derei-
to de ser o autor dos feitos da súa
propia vida”. O desexo é tan ilu-
sorio como subscribible. 

Defenderse parécese moi
pouco á liberdade, así que aca-
bo. Pois o único que sempre
quixen foi facer en todo mo-
mento o que me peta. E en que-
relo vaime a vida, e boa é.♦
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O Oculto
DAMIÁN VILLALAÍN

Está sendo expectacular o
éxito de vendas d’O
código Da Vinci, unha

novela do bestselleiroDan
Brown no que se mistura non
só o touciño coa velocidade,
senón tamén o cu coas témpo-
ras nun fantasioso e ben cons-
truído alarde de historia
imaxinaria. Andan por medio
deste libro unha filla secreta
de Xesucristo e María Magda-
lena, o Santo Grial, Leonardo
da Vinci, misteriosas socieda-
des secretas, o feminismo e
ata os do Opus Dei, que son
os  malos do conto. Os exem-
plares vendidos en todo o
mundo cóntanse xa por
millóns e, segundo parece, o
asunto só acaba de empezar.
Os críticos divídense: algúns
optan por considerala sen dra-
matismos como un mero
entretemento literario, mentres
outros declaran que o seu éxi-
to non fai máis que evidenciar
a onda de idiocia xeral que
nos invade. Guelbenzu non
escribiu nada sobre a novela
pero si publicou hai pouco un
artigo en El Paísno que aven-
turaba razoadamente a hipóte-
se dun baixón na calidade,
formación e expectativas dos
lectores de literatura.

O que a min me chama a
atención no triunfo comercial
deste libro e de moitos outros
de parecida caste é a
fascinación que reflecten polas
novas formas do Oculto. Na
literatura, o misterio sempre
foi enormemente popular, pero
se antes se trataba de descubrir
quen era o asasino ou de
averiguar se o criminal simpá-
tico lograría fuxir da gadoupa
policial, agora o gusto virou
radicalmente cara ao esotérico,
que poden representar tanto os
extraterrestres como os
templarios ou a momia do
faraón. Os novos lectores dos
que fala Guelbenzu buscan na
literatura unha suposta sabedo-
ría perdida, un arcano, a clave
dun enigma cósmico que leva
moitos séculos agachado pola
acción calculada e
conspirativa de Poderes tan
ocultos como o Gran Segredo.
A lectura de literatura fantásti-
ca ou de misterio xa non é ho-
xe unha actividade recreativa e
ilustrada, senón unha busca
espiritada e ansiosa da
Verdade, unha busca que ten
máis en común coa autoaxuda
que co gozo literario
entendido ao xeito tradicional.

Mentres tanto, Dan
Brown, xa multimillonario,
proponse embelecer aínda
máis a súa fermosa conta
corrente e anuncia que vai es-
cribir unha novela sobre “a
historia oculta dos Estados
Unidos”, que probablemente
non vai ter moitos puntos en
común coa visión que dese
mesmo asunto nos ofreceu hai
pouco nestas mesmas páxinas
Vítor Vaqueiro.

No bicentenario de Kant
triunfan a exiptomanía e a
filla secreta de Cristo e eu non
lle teño culpa.♦

Defensa da poesía
MARÍA DO CEBREIRO

A poeta María do Cebreiro contesta, neste arti-
go, as acusacións sobre o suposto favoritismo
na concesión do Premio Caixanova de poesía.

Espallar o rumor
de que houbo

nepotismo
na concesión do

premio Caixanova
non é só unha
inxuria dirixida

contra min e contra
os meus pais,

senón sobre todo
contra o xurado”



Novembro, noite anterior a Difun-
tos, a mocidade disponse a facer a
“castronada”. Hai que probar o vi-
ño novo e unha paparota de cas-
trón, ou ovella xa de tempo, serve
de boa base. Esta é a noite na que
aos carros, cancelas e outras ferra-
mentas de traballo dáselles por fa-
cer turismo, éntralles un aquel de
mudar o seu lugar de sempre re-
matando, a maioría das veces, no
adro da igrexa, o que noutros luga-
res do país acontece polo San Xo-
án ou polo primeiro de abril. O de
ser unha ovella vella ou un castrón
ten a súa razón, pois serán os seus
pelellos os que valerán, unha vez
curtidos, para botarlle aos bombos
dos folións. Será a partir de San
Brais, os bombos novos xa rema-
tados, cando o arrecendo entruidal
se faga máis notorio.

As carnes da matanza están
curadas pola xeada, as horas de sol
medraron. Soan as cornas, pero
desta volta non chaman as ovellas.
O seu toque convoca un rabaño de
xente para tronzar o silencio destas
aldeas, aparentemente desertas.
Vigo, Barcelona, A Coruña, até da
Francia veñen os nativos, ou os
seus descendentes, que reservan
uns días de ferias, para celebrar o
entrudio, que así lle chaman por
aquí. Algo debe ter. Poden chegar
a vinte os bombos que se xuntan a
tocar. Os tradicionais, moitos fei-
tos cun toco de castiñeiro baleira-
do, chegan ben aos 25 quilos. A

canda eles, sachos, gadañas, e cor-
nas reclaman as mázcaras(botei-
rosdinlles en Viana) para que bai-
len diante cos puchos, fitas de co-
res, polainas –aínda que de coiro,
din os entendidos que teñen que
ser pretas, mais sempre haberá al-
gún descansadiño que calquera
cousa lle vala– chocas e caxatos.

Xa temos o folión, que ade-
mais dos personaxes citados adoi-
tan ter morenas,con cornamenta,
non por turrar, senón por lle erguer
a saia ás mulleres; osos,con peles,
cadeas, toxos e xestas polo aquel
de achegarse ao persoal e picalo,
de deixarse; palastros, vestidos
con arpilleira de saco e que, cuns

retallos do mesmo material meti-
dos no bulleiro, enlaman os que
non participan, non dan cartos para
as festas... e que se non desapare-
ceron, están a piques de facelo,
mágoa!; o pallaso, sabedor de todo
o acontecido na redonda, para es-
carnio dos seus poboadores; o al-
calde, vestido de normal, adoita ser
unha persoa trouleira, ocorrente,
rápido de mente para argallar res-
postas para todo e o que acorda as
visitas ás outras aldeas. Xa aquí, o
folión botará de 2 a 3 horas a tocar
e bailar, facendo as paradas de
obriga nas adegas dos veciños. Vi-
ño, chourizos e bica ben cumpren
para manter o ritmo.

O alcalde ten a potestade de
armar visitas ás aldeas de máis
perto, as da mesma tribo, por dici-
lo dalgún xeito, e que se recoñe-
cen polo ritmo. Dependo da tribo,

os bombos tócanse con unha ma-
za e ritmo continuo e frenético; ou
con dúas, a ritmo sincopado (cun-
ha paradiña). En calquera caso, ao
bon tocador recoñéceselle polo
xeito que se dá en non esfolar as
mans mantendo a música durante
horas. Estas visitas dan pé a moita
festa e comidas conxuntas, das
que poden participar os forastei-
ros. Non se trabuquen os visitan-
tes indo a parar a San Miguel de
Bidueira, pois neste lugar estaba o
cuartel da Guarda Civil e aínda
hoxe non recuperaron o folión.

Deste entrudio do que estamos
a falar, o das vilas e aldeas de en-
tre Pobra de Trives e A Gudiña,
pasando por Manzaneda e Vilariño
de Conso, dicía Xaquín Lourenzo,
ao que este ano se lle adica o Día
das Letras,que era dos máis anti-
gos e mellor conservados, debido
á falta de boas comunicacións.♦
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OS FOLIÓNS DO ENTRUDIO
XOSELO TABOADA

Na aba oriental da Serra de Queixa e Montes do Invernadeiro celebran o entrudio, como lle chaman os naturais des-
tes lugares, cos folións como principal motor, e do que Xaquín Lourenzo dicía que era o máis antigo e mellor con-
servado. Estas agrupacións están formadas por percusionistas –maiormente– máscaras e outros personaxes típicos.

VILARIÑO DE CONSO

Sábado 21 e Domingo 22.
Mormentelos, Castiñeira,
Chaguazoso, San Cristovo,
Santa Mariña...
FESTA DO CABRITO: Xantar a base
de cabrito e chourizos aberto a
todo o mundo, o sábado e
domingo.

VIANA DO BOLO

Domingo 22
Vilar, Grixoa, Buxán, Tuxe...
FESTA DA ANDROLLA .

MANZANEDA
Martes 24
Raigada, Bidueira,
Requeixo, Palleirós...

TRIVES
Sábado 21 
Piñeiro, San Fiz,
San Lourenzo...

As máscaras bailan diante dos bombos, estes, que poden estar feitos dun toco de castiñeiro valeirado, como o da dereita, chegan ben aos 25 quilos.                                      Reportaxe Gráfica: ANTONIO GUERRA ROCHO

Sachos, gadañas e cornas acompañan os bombos. Na festa participan desde os máis novos aos vellos.



Se o polémico Shin Chan, ese
mocoso irreverente que tolea
aos pais con trasnadas moi oco-
rrentes e o seu escatolóxico “cuí-
ño cuíño”, converteuse na estre-
la da televisión para os máis ca-
tivos, a familia dos Bolechas te-
ría o seu equivalente nos contos
infantís galegos. Por iso, despois
de levantar pasións entre o públi-
co máis novo, con máis de trinta
títulos publicados que se esfu-
man dos andeis das librarías e
bibliotecas, as aventuras dos Bo-
lechas non van pasar desaperci-
bidas este Entroido. 

As rúas de Ames e Brión se-
rán tomadas por centos de Tatás
con chupeta, Pilis repetidas e
Braulios con gafas, unha morea
de crianzas que durante esta se-
mana están a confeccionar as sú-
as caretas e os seus traxes nas
bibliotecas, centros sociais e es-
colas da zona, no seo dunha se-
rie talleres organizados pola Con-
cellería de Cultura e Educación. 

“Os cativos están encanta-
dos con estes pequenos perso-
naxes de contos. Con eles sén-
tense moi identificados, ao tem-
po que se afeccionan a lectura”,
como indica Divina Fernández
Canosa, animadora social que
organiza e desenvolve os talle-
res de actividades. “Failles moita
ilusión disfrazarse de Bolechas”,
sinala, “esperamos que veñan
tantos rapaces como en actos
anteriores, onde conseguimos
reunir centos de cativos”.

Primeiro foron as camisetas,
as mochilas, logo o parchís no
que os Bolechas aprendían os si-
nais e as normas de circulación, e
agora as caretas das xemelgas
Pili e Loli, Braulio ou Tata, as re-
presentación teatrais e as com-
parsas. Xa percorreron todo o pa-
ís a través dos libros e das expo-
sicións e quen sabe se percorre-
rán países veciños. Aprenderon a
facer pis case ao mesmo tempo
que os seus lectores e souberon
o que é estar namorados. A fami-
lia Bolechas aínda lle queda un
anaco que brincar pero, de mo-
mento, van pasar o Entroido cos
seus seguidores máis fieis.

A pesar de que o pencoso de
Braulio, as semellanzas das xe-
melas, as teimas do Chispas ou
a melena negra de Sonia tamén
teñen engaiolados os rapaces,
quizais sexa o Tatá, o máis cati-
vo dos irmáns con chupeta e ca-
tro pelos burlóns, o que máis lles
gusta aos pequechos, como ase-
gura Divina fernández Canosa.
Case seguro el será o protago-
nista deste Entroido ou, cando
menos, converterase no máis
orixinal competidor que van ato-
par as comparsas de pallasos,
pantasmas ou majorettes.

Xornadas para o lecer

O debuxante Pepe Carreiro, o cre-
ador dos pequenos fedellos, foi
encargado de deseñar as caretas
que os máis cativos irán recortan-
do e corando nos diferentes talle-
res que se desenvolveran entre os
dous concellos a partir do venres
20 de febreiro. En total oito xorna-
das que se enmarcan no ciclo “Os
Bolechas volven no Entroido”.

Estes talleres, organizados
dende o concello, están incluí-
dos na campaña de animación a
lectura, iniciada o pasado Nadal,

que contou coa edición especial
do título A vaca da Maía, na que
o autor, Pepe Carreiro, sitúa á fa-
milia de cativos pola comarca.

Nos talleres, ademais das ca-
retas elaboraranse os traxes, cos
que logo moreas de nenos sai-
rán á rúa arremedando os seus
personaxes de papel e ao ritmo
dunha copla, composta especifi-
camente para o tempo dos dis-
fraces pola organización dos ta-
lleres. “Somos os Bolechas, es-
tamos preto de vós, para pasar o
Entroido coa troula desta can-
ción”, coa música da campaña

publicitaria dos Conguitos, serán
algúns dos versos que os rapa-
ces de Ames entoen mentres lles
duren a máscara e o traxe. 

A campaña de Entroido, que
culminará o martes 23 de febrei-
ro coa celebración dun concurso
de disfraces, ten prevista ade-
mais unha serie de actividades
complementarias. Dunha banda,
en cada un dos talleres farase
lectura das aventuras dos Bole-
chas polas terras de Ames e
Brión e a representación teatral
por parte dos cativos unha obri-
ña curta extraída deste libro.♦
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Maruxa
Negro
MARGA ROMERO

Amaternidade ficou cas-
tigada nun espazo pri-
vado, no

biofisiolóxico: ventre e
mamas. Mulleres
esnaquizadas. Nunca as ollan
por enteiro. Aínda é así. Por
graza dun goberno as
mulleres que traballan fóra da
casa con nómina e son nais
reciben unha cantidade ridícu-
la para a crianza. As que fican
na casa coidando de fillos e
fillas, das  persoas de maior
idade, das que xa non se
valen; as que mesmo sachan
leiras e andan nas patacas, as
que van ás feiras... As que te-
ñen as responsabilidades que
un estado debe ter, esas non
entran na nómina das traballa-
doras. Así é imposíbel
rematar coa función que
somete a muller ao proceso
“natural” da maternidade, im-
posíbel elevala a outros
planos superiores da orde
simbólica e cultural. E as nais
convertéronse en carnívoras
das súas propias fillas: os ne-
tos da miña filla meus netos
son, os do meu fillo serán ou
non. Bioloxía é a condena de
levar o sangue, transmitir her-
danza e asegurar unha
continuación clónica do que a
nai foi, os mesmos ritos de
iniciación, esa sorte que xa
esta botada. Pai metáfora
transcendente. Nai metonimia
do que non vai ser. E por iso
tanta dor e tanto odio, cando
as fillas son conscientes de
que a nai é a función do pai,
ventrílocua que fala cunha
linguaxe que non é a súa. En
Castelao lemos da mulleriña
que non para de gabar a súa
felicidade, porque os ollos da
súa filla son os seus ollos, e
aínda que nos fixese pensar
en fillas necesidade fronte aos
anceiados das fidalgas Dona
Micaela ou Dona Florinda,
Daniel non entendeu a mater-
nidade, fixo da filla un
apéndice da nai que lle convi-
ña. Cos seus versos  Rosalía
enfrontouse á nai como á
sombra e deulle unha entidade
nova. Maruxa Negro, nai de
Carme e de Pilar, avoa de Xe-
la, cortou a liana e contribuíu
a rachar eses triángulos de
pai, nai, fillo e ese outro de
xefe, patria e sucesor. Pasos
de xigante que non se van de-
sandar. Valoraba Maruxa o
papel de Pilar García Negro
no Parlamento Galego, como
o valorabamos nós, non só
como nai, senón como
compañeira e amiga, que
rabiosa observaba o pouco es-
pazo que a prensa lle dedica
ao traballo da parlamentaria.
Só tres liñas de todas as inter-
vencións que nos (re)situaron
e que nos deron voz. De Ma-
ruxa Negro aprendeu moito
Pilar, a destruír a metonimia
que nos escraviza e a alegría.
Grazas.♦

OOOOssss    BBBBoooolllleeeecccchhhhaaaassss
ccccoooonnnn    ccccaaaarrrraaaauuuuttttaaaa

MAR BARROS

Este Entroido preséntase moi activo para os seguidores das andanzas dos pe-
quenos fedellos debuxados por Pepe Carreiro. Centos de Braulios e Tatás pa-
searán polas rúas de Ames e Brión cantando as súas coplas, cos traxes que
eles mesmos están a facer. Que terán os Bolechas que non paran quedos?

Nena e neno posan coas carautas de Sonia e Tatá Bolechas.                                                                              PACO VILABARROS



A arribada da Pinta a porto euro-
peo trala viaxe transatlántica, es-
pallouse como a pólvora entre as
xentes que se arremuiñaron na
praia de Baiona. Este sería o fei-
to histórico que quizais marcase
máis fondamente a Idade Media
española, como moitos dan en
considerar. Sen embargo, o que
está claro é que para Baiona a
Arribada, máis de cincocentos
anos despois, estase a converter
nun dos actos culturais máis im-
portante do concello e nunha das
festas medievais máis consoli-
dadas que, ano tras ano, conta
cun maior número de visitantes.

Música medieval, comida,
espectáculos de xograres e bu-
fóns, o nome das rúas. Toda un-
has serie de actividades que o
concello está a organizar para
que o vindeiro 27, 28 e 29 de fe-
breiro e o 1 de marzo a vila revi-
va, unha vez máis, a chegada do
capitán Martín Alonso Pinzón
tralo descubrimento, para os eu-
ropeos, das Américas.  

Os disparos de salvas dende a
fortaleza darán comezo á festa des-
te ano, na que ademais da represen-
tación dramática da Arribada, escri-
ta por Avelino Sierra Fernández, na
Praia da Ribeira, tamén contará co-
as actuacións de músicos e teatrei-
ros e coa exhibición de aves de pre-
sa no adro de Santa Liberata. 

Como cada ano, o sábado 28
comezará  unha das actividades
máis características da Arribada,
o Mercado Real, que muda a vi-
la nun porto colombino do sécu-
lo XV. Así, mentres o Real Pre-
goeiro percorre as rúas e as pra-
zas da vila anunciando o inicio
da feira, os mercaderes ataviados
con traxes de época colocan os
máis diferentes produtos da te-
rra, dende aquel mel que se reco-
llía nos mosteiros até o queixo e
os chourizos da aldea.

Pendentes, zocas, carteiras de
coiro ou cestas de artesanía serán
algúns dos obxectos que ofrece-

rán os máis de 230 postos que
compoñen a feira deste ano. Ao
tempo que se inicia o mercado
medieval, os “mariñeiros de Pin-
zón” reuniranse na praza do con-
cello para contar as peripecias da
viaxe de volta, discutindo e loi-
tando entre eles. Porque a Arriba-
da, como asegura a concelleira de
cultura, Ana María Rodríguez,
ademais do mercado é “un espec-
táculo”. Durante todo o día os
rueiros de Baiona encheranse de
xograres, segreis e soldadeiras ci-
tolando, bufóns, moinantes,
truáns, cegos coas súas zanfonas
e mendigos. Mentres, no Paseo da
Ribeira, o mago Rei Midas mos-
trará feitizos de maxia e bruxería,
sen o perigo da Santa Inquisición.

Entre os postos, a xente, a co-
mida e a troula dos feirantes, es-
ta edición da Arribada contará
cun personaxe que nada ten que
ver co resto de artesáns da festa,
que fará soar o seu asubío para

advertir dos seus servicios. O
afiador Rosindo da Barrosa,
acompañado da súa roda e arma-
do cun chifre espallará a berros o
seu pregón, para afiar “coitelos,
navallas, tesoiras ou restituir vir-
gos e conciencias”.

Para os máis cativos o grupo
Faioco contará contos e historias
pola vila. Xunto a eles, no adro
de Santa Liberata, actuarán os
monicreques de Tanxarina, no
espectáculo medieval Titiricir-
cus. As marionetas dos redonde-
láns darán paso ao concerto de
arpa celta que correrá a cargo de
Xosé Maquieira.

Ademais, na casa do concello
poderá contemplarse a “Carta Pri-
vilexio do rei Felipe II” a Vila de
Monte Real de Baiona do ano
1593. A zanfona de Tino Baz será
a encargada de pechar o primeiro
de marzo esta edición da Arriba-
da, cun recital poético e musical
na capela de Santa Liberata.

Artesanía medieval

Os obradoiros de artesán e mestei-
rais ferreiros, zoqueiros, cesteiros,
palilleiras, canteiros ou poteiros
abrirán os seus postos espallados
pola Praza do Concello e polo Pa-
seo da Ribeira, dende a mañá, para
que os máis curiosos podan ollar os
xeitos tradicionais de traballo,
mentres sonan as trobas de Crispín
de Olote as Cantigas de Santa Ma-
ría interpretadas polo grupo medie-
val Iludía e probar comidas tradi-
cionais ou os famosos ñoclos. Se-
gundo conta a lenda, estas lambis-
cadas, que adozaron as sobremesas
do rexedor da vila antes do retorno
da carabela, serían os causantes da
rápida recuperación do capitán
Pinzón, que desembarcara feble e
doente. Agora, unha pastelaría da
zona vén de recuperar a fórmula
dos seus ingredientes, máis o mé-
todo de preparación tal como se fa-
cía fai cinco séculos.♦
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Concha Lagoa
‘Os espidos que
retrato son a miña
prolongación’

A.N.T.
Vénse de clausurar no
Centro Social Caixanova a
súa exposición Fotografías,
onde o espido, coma no
resto da súa obra, é o tema
central. Por que decide fa-
cer este tipo de retratos?

Dende que empecei a fo-
tografar sempre me atraeu
traballar co corpo como re-
ferente. Fundamentalmente
retrato a muller, primeiro por
unha cuestión estética, para
mostrar a beleza das formas,
pero tamén por algo reivindi-
cativo, xa que a muller ao
longo da historia sempre esti-
vo relegada como artista. As
miñas fotos presentan mulle-
res en primeira persoa, con-
verténdoas en protagonistas.

Que persegue coas súas
fotografías?

Por unha parte pretendo
que os espectadores se re-
creen coa beleza, coas for-
mas que se suxiren, que se
agachan ou se tapan, porque
o que non busco son fotogra-
fías que escandalicen. As
imaxes e as exposicións
danme a posibilidade de ex-
perimentar coa xente, ver
como reaccionan ante os es-
pidos, os prexuízos que te-
ñen. Sobre todo, o que pre-
tendo é iso, rachar cos pre-
xuízos que existen sobre as
fotografías de corpos nus.

O espido é un tema ao
que recorreron os artistas
dende o principio tanto da
fotografía como das de-
mais artes, pero que aínda
segue tendo vixencia. A
que se debe?

Para os artistas o corpo
nu é un dos temas máis difí-
ciles de traballar, sobre todo
o masculino, porque as for-
mas son máis duras, máis
violentas. Para calquera un
de nós é un reto xogar con el
e mostralo de xeito atractivo.

E que engade vostede?
A perspectiva dunha mu-

ller que regala imaxes. Cada
unha das miñas fotos son unha
prolongación do que eu son.

Cales son os seus próxi-
mos proxectos?

De momento vou levar a
exposición Fotografías ao
concello de Moaña con mo-
tivo do Día da Muller e se-
guirei traballando en obra
nova. Pero tamén me gusta-
ría elaborar unha publica-
ción coas miñas obras xunto
con outras artistas.♦

Arribada
MAR BARROS

Foi un primeiro de marzo, pero de 1493. Pola rúas de Baiona corría a nova de
que unha das carabelas que partira para as Indias chegara ao porto da vila.
Máis de cincocentos anos despois, trobadores, afiadores, catervas de bu-
fóns e o Mercado Real rescatan do pasado aquel rebulir na Festa da Arribada.

Antigos oficios como os cavaqueiros, teceláns e curandeiros reviven en Baiona durante a feira que homenaxea as novas que trouxo a Pinta.
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O tren converteuse durante dé-
cadas no medio de locomoción
preferido para escritores, cine-
astas, artistas e deseñadores
de xoguetes. En todas as casas
se montaba no Nadal unha vía
de tren eléctrico que, ao medra-
ren os rapaces, podía chegar a
ser unha maqueta con varias
estacións, nós ferroviarios, pa-
saxeiros, pontes, túneles e de-
mais parafernalia mítica do sím-
bolo da revolución industrial.

Agora, nos tempos virtuais,
sen que esmoreza o negocio da
filia polos camiños de ferro, flo-
recen os títulos de videoxogos
que se achegan ao mundo do
tren. Algúns, coma o vello
Transport Tycoon fixérono des-
de unha óptica estratéxica, co-
ma variante do xogo de nego-
cios co engado do control das
rutas ferroviarias e o mante-
mento dunha boa flota de loco-
motoras. Outros, como o Trainz
Railroad 2004 pescudan dun
xeito global no mundo do tren. 

O xogo que presenta Auran ao
prezo de 44,90 euros (en versión

española), é un achegamento to-
tal ao mundo do tren. Aínda que
os seus creadores insisten moito
en diciren que é un simulador, o
xénero quédalle estreito ao título.
Non só podemos poñernos aos
mandos dunha locomotora senón
que a nosa escolla ben pode am-
pliarse a un control sobre roteiros,
intercambios comerciais e incluso
a creación de novos mundos dun
xeito divertido e doado.

Como simulador, o xogo é no-
vidoso e adictivo. Fóra das dificul-
tades que impón o modelo de xo-

gos Flight Simulator, este Trainz
Railroad ten uns controis intuiti-
vos mais completos. Nótase a di-
ferenza nos mandos dunha loco-
motora diésel, de carbón ou eléc-
trica. A dificultade de controlar un
tren ateigado de madeira descen-
do a aba dunha montaña percí-
bese dun xeito impactante e tár-
danse varias tardes até descubrir
todos os segredos deste modo.

Creando mundos

No plano da estratexia, o máis

interesante é cubrir as rutas das
materias primas e pasaxeiros.
Non é doado controlar que os tra-
xectos entre estacións cumpran a
debida puntualidade nin que as
fábricas manteñan o tránsito de
mercadorías sen contratempos.
Para conseguilo, cómpre facer un
deseño viario coherente. Iso re-
quire dominio das infraestruturas
(pontes, túneles, sinais…) e das
velocidades dos diferentes trens.

Para procurar meirande difi-
cultade, o xogo ofrece a posibilida-
de de crearmos os nosos propios
mundos. Cunha interface intuitiva
e chea de compoñentes, ergue-
mos montañas, creamos lagoas e
ríos, plantamos fragas e inventa-
mos aldeas, vilas e cidades. Ao
xeito das pezas que noutrora usa-
ban os afeccionados ás maquetas
de tren para enriqueceren as via-
xes dos seus trens, Trainz Railro-
ad permítenos un mundo enteiro
de sensacións, unha creación to-
talmente orixinal que nos transpor-
te a través da pantalla a ese re-
cuncho algo irracional do amor po-
los camiños de ferro.♦

Moito máis ca un tren eléctrico

Soños Eléctricos César Lorenzo

Comentarios dionisíacos            Irmandade dos Vinhos Galegos 

Há arvores e vinhos mais altos que
a sua sombra, mas muitas das ve-
zes é ao revs. Encontramos muitas
das vezes, mais embalagem, publi-
cidade, explicaçóns e conto, que
vinho bóm em realidade. 

Há vinhos para presumir pe-
rante os amigos, e vinhos para
beber alegremente com eles, co-
mo há  traxes dos domingos e
roupa de vestir a diário. E há vin-
hos ridícula e artificiosamente
caros, para demonstrar que tés
dinheiro que queres gasta-lo, e
vinhos, mais humildes e baratos,
que ainda som melhores. Funcio-
na o princípio de que “todo nécio
confunde valor com preço”, e nos
vinhos acrescentaríamos, preço
com apreço e qualidade. Mesmo
ás vezes, gabam-se de ser “o vin-
ho mais caro de Espanha”, em lu-
gar de tentar ser o melhor. 

Está aberta umha moda cres-
cente de “Vinhos de garage (tal-

her)”, “Vinhos de autor”, “Vin-
hos de desenho”, “Vinhos de alta
expresóm”, e outros muitos vin-
hos que saen e estám de moda,
por umha temporada, até que ou-
tro modisto ou autor sai com ou-
tra marca ou estilo. O bóm destas
modas é que cambiam todos os
anos, e sempre nos vamos diver-
tindo no cámbio. 

E há outros vinhos que serí-
am os “Clássicos”, como um es-
tilo e carácter estavel, que per-
manecen ao longo do tempo.
Uns serian, na moda, a “Passare-
la Cibeles”, apresentando saias
para os homes, e os outros a mo-
da ou estilo inglês, de sóbria
elegância de sempre. 

Claro que na moda de autor
funciona o desenho exclusivo, o
esnobismo e as pequenas tira-
gens, e na moda clássica a segu-
ridade de umha calidade  experi-
mentada e garantida. Cada um

escolhe o vinho que bebe ou ofe-
rece, como escolhe a sua roupa e
a parelha para o seu casamento, e
fica acabando com o que real-
mente merece, porque como diz
o refram “para quem é meu pai,
chéga-lhe bem a minha nai”. 

Nom há que pecharse e pres-
tar-se a variaçom e o cámbio, e
vem sendo lógico que os jovens
experimentem com maior varie-
dades de vinhos, mas os jä “se-
nectos”, vamos mais com os que
a experiencia de muitos anos nos
aconselham como melhores. 

Há vinhos que estám muito
bem apresentados, com bonita
etiqueta, bom desenho de garra-
fa, cortiza de “longo percurso”, e
pensamos que deveria ter umha
boa qualidade, mas nom é assim,
muitas das vezes. A harmonía
entre o continente e o conteúdo,
nom sempre está em relaçom, e
entra pola vista nas prateleiras,

mais é umha decepçom na copa. 
Os experimentados bebedo-

res-catadores recomendamos fa-
zer tentativas em vinhos de países
novos (Chile, Austrália, Sudáfri-
ca, e, ainda que nos pese, Califór-
nia), maas voltar no mais que se
poda, ao que temos de seguro e
nosso, na nossa terra, que conhe-
cemos e fiamos de toda a vida. 

Por isso ten nacido a “Irman-
dade dos Vinhos Galegos”, já em
1989, para tentar beber todos os
vinhos do mundo, mas començar
por conhecer e defender os nos-
sos primeiro. Os nossos vinhos,
alegría das nossas mesas, tornam
loquaz o taciturno e fam milagres
de comunicaçom, muito mais
próximos e eficazes que a Inter-
net... Se a lingua é a mais fonda
representaçom da nossa cultura,
é o nosso vinho quem a faz ágil,
fértil e parlanchina... Por miles
anos e mil primaveras mais...♦

O conto nos vinhos

E volver,
volver,
volver
LUÍSA VILLALTA

Crese que as tartarugas vi-
ven centos de anos. Por
esa razón dise que Fran-

co non quería ter unha, porque
despois, xa se sabe, cóllese ca-
riño ao bicho e cando morre
dá moita pena. Agora parece
que Fraga tamén foi discípulo
del nesta caste de educación
sentimental, tanto que, conmo-
vido polas demandas dos seus
(des)protexidos, anda a consi-
derar unha prórroga vitalicia e
recuncar como candidato á
Xunta, seguramente porque
non dá feito coa derradeira li-
ción do mestre, a de deixar to-
do “atado e ben atado”. Ai Sa-
turio, Saturio, Saturio... como
deixou dito Castelao na súa
farsa sobre o que os vellos de-
ben ou non deben facer. Claro
que até é humano pensar que
iso de ser vello é moi relativo,
máxime nun país como o
noso, en prórroga terminal
desde que temos uso de razón
histórica. Por iso, como aquí
para sénecas imos todos,
permítome aseverar que hai
dúas únicas formas de avellar:
unha  é tendo a cada paso
máis medo, a outra tendo a ca-
da paso menos. O resultado fi-
nal é o mesmo, pero as
diferenzas son grandes en có-
mo chegar até alí. Os nosos
vellos e vellas, excepcións
aparte, motivos para o medo,
téñenos. Como direitos nunca
os viron, e só saben de eviden-
cias, toda unha vida traballan-
do apenas dá para unha
seguranza: “Ai neniña,” como
me dixo unha señora,
“mentres teña eu man do pou-
co ou moito que aforrei,
hanme cuidar pola conta que
lles ten”. Cartos na man e cu
no chan, como reza a sentenza
filosófica. O resultado é un
país atoado, onde a vellice
consiste en facer tona, encorti-
zarse e secar porque, como no
monólogo do vello traballador
de Celso Emilio, o sol dano de
gratis. E por debaixo da corti-
za, a vida fervedoira da
xuventude non bule, todo o
máis espera o seu proprio
declive. Esta é a vellice que
acartona o poder, a que padece
o signoreFraga e a súa familia
modelo siciliano, temerosa da
orfandade e a ruína, a vellice
do medo que mete medo. A
outra maneira de avellar é a de
ir perdendo o temor grazas á
experiencia e a sabiduría, o
que non devolverá as forzas
da xuventude, pero compensa
en axilidade e esperanzas can-
da a renovada compaña da
mocidade. Exemplo disto esta-
no a dar políticos e políticas
de noso, demostrando confian-
za na propria vitalidade e na
da nación. Os vellos o que de-
ben é de namorarse, de certo,
e non matar a naftalina.♦



Na Riveireña avillábase de con-
tinuo. Caían bocois de viño se-
mana tras semana. Viño do ribei-
ro, tinto e branco, e clarete das
terras de León, todos bebidos ao
bó xeito. Na súa barra predomi-
naban os funcionarios do Conce-
llo e os empregados de Seguros
El Ocaso, mais calquera confia-
ba nos caldos da Riveireña e
quen tivera necesidade de atopar
unha amizade sabía que en cal-
quera momento por alí caería a
tomar o chato. 

Boa xente era a familia que
rexentaba o establecemento. Sa-
bía do oficio e falar de política
cos seus clientes non estaba en-
tre os seus cometidos. O seu era
servir viño e dar razóns das au-
sencias, das idas e das vindas
dunha clientela que despachaba
conversas e tertulias sempre con
tranquilo falar.

Cando o 36 alguén pensou
que os fillos do dono da Riveire-
ña tiñan perigo para España. E
foron por eles e deron co maior.
Prenderon o de nome Pepiño e
unha noite levárono polo Burgo
cara a morte. Perto de Cambre
machacaron o seu corpo e enché-
ronno de balas. Só tiña dezasete
anos cando o mataron.

Quixeron ir tamén polo de no-
me Luís aínda máis novo. Os seus
pais apresuraron a metelo na ban-
deira de enganche da Lexión para
non perder outro fillo. Agachou o

mozo a súa idade case infantil e
salvouse de caer nas mesmas
mans dos matachíns do seu irmán. 

Os asasinos fixeran das súas
e tamén cartos. Deles un era car-
niceiro e por Arteixo sobrancea-
ra por roubar nas casas labregas.
Andara na requisa de becerros
coa ruín desculpa de que eran
para entregar ao exército. O caso
é que remataban no seu posto do

mercado de San Agustín e alí os
vendía. Os cartos amasados no
crime valéronlle ao criminal para
mercar fincas baixo ameazas e a
menor prezo por Santa Margari-
da e a Agra do Orzán.

Cando Luís o da Riveireña
voltou vivo da guerra, o carnicei-
ro matachín andaba a edificar ca-
sa nova na finca da Zamacola
perto das rochas do Orzán. Tivo

que tragar a raiba de ver o fillo
dos taberneiros con vida e sufrir
os comentarios da xente de ben
que aínda abarrotaba o día a día
da tasca paterna. 

Ben morto, moitos anos des-
pois, o matachín carniceiro,  al-
gún dos vellos clientes da Ri-
veireña pensou e falou en alto:
Lástima de tanta merda no
Campo Santo!♦
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Demografía 
FRANCISCO CARBALLO

Arealidade demográfica
é unha das
preocupacións de

gobernantes e de analistas po-
líticos. Desde o nacemento
das Historia dos Anais,
segunda década do s. XX, a
demografía é unha variábel
básica do nível económico de
calquera país. 

Na Galiza, este
fenómeno poboacional cons-
titúe o obxecto de atención
primordial para a valoración
dos programas
sociopolíticos. Desde o s.
XVI, a variábel demográfica
galega diferenciouse da
xeral da coroa de Castela,
foi paralela de países atlánti-
cos e, aínda hoxe, orienta es-
tudos históricos. A baixa ac-
tual nos censos de
poboación de habitantes vol-
ve preocupar. Xosé M.
Beiras, en traballos
periódicos e no de 1999 en
colaboración con Abel
López, ten demostrado a sin-
gularidade e relevancia do
ritmo demográfico de
Galiza. A esta necesidade
acode Alfonso Magariños,
historiador e sociólogo coa
edición d’A demografía na
Galiza contemporánea,
1900-1930(Toxosoutos). 

A demografía na Galiza,
de Magariños, trata do
primeiro terzo do. S. XX,
mais atende o curso
demográfico deste país até
finais do século. E unha
obra complexa: análise
sociolóxica, análise de
textos, comparación de
visións de tal frenómeno ao
longo dos cen últimos anos
do pasado milenio.
Magariños é historiador
atento e sociólogo do miúdo
e do voluminoso. Compón a
súa obra cara a realidades
globais, locais e personais.
Parece un estratega dos pro-
cesos históricos. 

A singularidade desta obra
de Magariños está na presen-
za de autores importantes po-
la súa ollada social de Galiza.
Economistas como Luís Peña
Novo, xornalistas como
Antón Villar Ponte ou Luís-
André e unha longa serie dos
anos 1900-1930 e actuais. Al-
gunha vez Magariños verte a
súa ollada melancólica. Así,
na páxina 21, ao contradicir a
opinión de Ramón Villares,
un dos historiadores que
defenden o empuxe económi-
co e social da Galiza de prin-
cipios do XX. 

Se a demografía é unha
variábel decisiva no proceso
histórico dun país, para nós é
preocupación, é sino que esi-
xe respostas. Ninguén pode
escusarse co descoñecemento
desta función, temos
documentos á vista, temos
análises de primeira calidade.
Ollemos  os síntomas de
doenzas que curar de
inmediato. Alfonso
Magariños achega, coa súa A
demografía na Galiza
contemporáneaunha
contribución maxistral e
quente.♦

Assim deveria titular o Concelho
de Pontevedra a celebração do
centenário do primeiro registro
sonoro da música galega, com
artistas da sua vila. Uma modés-
tia, a de nomear tão só como
“Ano da música”, que engrande-
ce o projecto. Outros alcaides já
o teriam elevado a categoria de
nacional, ainda que não saibam
de qual nação falam.

O 17 de Fevereiro apresen-
tou-se no Teatro Principal de
Pontevedra uma reedição do dis-
co gravado em 1904 pelo coro
“Aires d’a Terra” dirigido por
Perfecto Feijóo. Cem anos que
nos deludiram tanto como a Fei-
jóo o desencantou a qualidade
sonora do gramófono. Um sécu-
lo no que à música galega não
lhe aproveitou muito, apenas
uma nota colorista de folclore.

Neste tempo a música gale-
ga esteve afastada dos meios
promocionais que a nova tecno-
logia oferecia. A industria mu-
sical segue a ser artesanal e a
sua economia é insignificante,
alem disso está subordinada a
decisões alheias. Ver senão o
volumoso catálogo da Feira da
Música de Frankfurt, a mais im-
portante do sector a nivel mun-
dial, e comprovem que não apa-
rece lá nenhuma empresa da
Galiza. Tão só podem encontrar
ali a colecção Corpus Musicum

Galleciaeque eu próprio edito.
Apesar disso a nossa música

evoluiu, tanto no eido tradicio-
nal, no popular e no cultivado.
Assim hoje assistimos a feitos
impensáveis poucos anos atrás,
como um Pós-grado de música
tradicional da USC com o Con-
servatório de Música Tradicional
de Lalín. Bandas de música dum
altíssimo nível técnica e artísti-
co. Alta demanda de ensino pro-
fissional da música e de auditó-
rios. Aparição de Orquestras de
Câmara e Sinfónicas seguindo o
modelo social e organizativo das
Bandas –acaba de apresentar-se
em Pontevedra uma Orquestra
de Câmara e em Ferrol estão a
criar um Coro e uma Orquestra
Sinfónica. Também temos com-
positores e intérpretes de prestí-
gio internacional.

Porém o responsável de cul-
tura da Xunta argumenta que no
Jacobeu não programam música
galega porque “isto não é uma
feira”. 

A Galiza precisa criar a indus-
tria da sua própria música –disco-
gráfica, editora, produtora, fabri-
cação de instrumentos e acessó-
rios, distribuição– e administrar
este importante motor económico.
Tão só os direitos de autor já re-
presentam o 6’5% do PIB da Es-
panha, ou seja, a quarta industria.

Saúdo com prazer este “Ano

da Música” de Pontevedra e qui-
sera que fosse a semente dum ne-
cessário “Ano da Música Gale-
ga”. Com o atraso que levamos,
teríamos de celebra-lo ao menos
cada quatro anos, coincidindo

com os anos bissextos, e assim
poderíamos converter o 29 de Fe-
vereiro, uma data escassa, no dia
grande da música galega –para
entregar prémios e pendurar me-
dalhas. Decerto seria original.♦

O Bardo na Brêtema                          Rudesindo Soutelo

Ano galego da música

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’ de

Investigacion 2002

Os fillos da Riveireña

Polo Burgo levaron a matar a Pepiño da Riveireña.



O BarO Barcoco
■ CINEMA

SOÑADORES
Poderemos ver esta fita, di-
rixida por Bernardo Ber-
tolucci, no cine club Grou-
cho Marxeste sábado 21 e
domingo 22 ás 17 h., 20 h.
e 22:30 h; e o luns 23 ás
22:30 h. Mystic river, de
Clint Eastwood.

■ EXPOSICIÓNS

RACISTA EU?
“...persoas, concidadáns
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.

■ TEATRO

A PAZ DO CREPÚSCULO
A compañía Talía estará o
venres 20 ás 22:30 h. na Ca-
sa da Cultura, representan-
do esta obra de Itziar Pas-
cual e dirixida por Cándido
Pazó. Un home, un animal,
atrapado na neve, na súa his-
toria, nunha prisión sensorial
onde só existe o presente.

BetanzosBetanzos
■ TEATRO

RATMAN & BOBYN
Esta obra chega o domingo
29 á Casa da Culturada
man deBacana Teatro.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

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

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

ESPAZOS NATURAIS
DE GALIZA
Organizada pola asociación
de ensinantes Candeae o
Colectivo Ecoloxista do
Salnés, estará no instituto
Francisco Asorey, do sába-
do 21 até finais de mes. Ne-
la poderemos ollar abondo-
sas fotografías con textos
explicativos dos espazos
naturais do noso país.

CangasCangas
■ TEATRO

TROIANAS
A compañía Teatro de Nin-
guresactúa o sábado 28 no
Auditorio Municipal.

CariñoCariño
■ TEATRO

A CONXURA
DOS NECIOS
Esta peza vai ser represen-
tada por Sarabela Teatroo
sábado 21 no Auditorio
Municipal.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

ROTEIROS A PÉ
A asociación cultural Co-
lectivo Camiñosorganiza
roteiros abertos á partici-
pación de calquera persoa
interesada, por un prezo de
1,5 euros, con saída desde a
Estación de Autobuses, so-
bre as 11 da mañá dos do-
mingos para voltar á tardi-
ña. O domingo 22 van reali-
zar o roteiro de Santa Mar-
ta, por terras de Maonlle,
Vilar, Golán, Ferreira, Bata-
llo, Baldomir, San Fins,
Cerdeira, San Cristobo,
Groba, Vente, Seixo e Go-
sende. Máis información no
telf. 649 759 734 (David).

CATRO MAÑÁS
CO FUTURO
A Fundación Barriéorgani-
za este ciclo de obradoiros
didácticos para alumnos de
10 a 13 anos, cos que tratan
de achegar a arquitectura á
sociedade. O sábado 28 os
profesores Rosa Rulle Ma-
nuel Bailo impartirán un
obradoiro sobre A transfor-
mación da historia, pega-
das do pasado. Esta activi-
dade é de balde previa ins-
crición en www.fbarrie.org.

■ CINEMA

CGAI
A serie adicada ao Novo Ci-
nema Españolterá como ex-
poñentes as curtametraxes
En el río (1960), de José
Luis Borau; Habitación de
alquiler (1960), de Miguel
Picazo; El viejecito (1960),
de Manuel Summers; e El
señorito Ramírez(1959), de
Francisco Prosper,o venres
20 ás 18 h. Ás 20:30 h. emí-
tese a longametraxe de Car-
los SauraLos Golfos. O sá-
bado 21 ás 18 h. poderemos
ver as curtametraxes Sor An-
gelina Virgen,de Francisco
Regueiro (1961); El Borra-
cho (1961), de Mario Ca-
mus; Trotín Troteras(1960),
de Antonio Mercero; e Tar-
de de Domingo(1960), de
Basilio Martín Patiño, para
rematar ás 20:30 h. con Los
Farsantes(1963), de Mario
Camus. O mércores 25 pro-
xéctase ás 20:30 h. Luciano
(1964), de Claudio Guerín;
Anabel (1964), de Pedro
Olea; e Turno de Noche
(1962), de Luis Enrique To-
rán. O xoves 26 ás 20:30 h.
emítese a fita de Antonio
Eceiza, El Próximo Otoño
(1963). O ciclo de curtame-
traxes Plataforma de Nuevos
Realizadoreschega o luns 23
ás 20:30 h. cos traballos Me-
lodías Tóxicas (2002), de
Nick Igea; Un mal viaje

(2002), de Freddie Cheron-
ne; La Última Mirada
(2001), de Belén Herrera;e
Una noche de cine(1999), de
Juán Carlos Claver. Dentro
do ciclo adicado a Akira Ku-
rosawa o venres 27 ás 20 h. e
o sábado 28 ás 19 h. presénta-
se a fita Los Siete Samurais
(1954). Máis información en
www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

TRANSFORMACIÓN
DA NATUREZA
A instalación, Vacío no bos-
que, realizada polas crian-
zas que participaron neste
obradoiro da Fundación
Barrié poderase ollar na 2ª
planta da fundación até o
26 de febreiro.

ÁNXELES PENAS
A pintora amósanos a súa
obra, baixo o título Símbo-
los e sementes da psique e
da memoria,na galería Ar-
te Imagenaté o 3 de marzo.

ÁNXEL TRILLO
Ten unha mostra de foto-
grafías, titulada 100% espe-
ranza, 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 Bóveda de 16:30 a
20:30 de luns a venres.

JUÁN GALDO
O pintor exhibe os seus ca-
dros na galería De Papel
até o sábado 28.

NÉBOA
Pinturas de Miguel Gay
Puente na biblioteca Gon-
zález Garcésaté luns 23.

IMAXINARTE
Poderemos ver esta colecti-
va de vídeo-creación, até o
3 de marzo, no centro On
de Caixa Galicia.

BIOGRAFISMOS
O Club Financeiro Atlánti-
co exhibe as pinturas de
Marta Paz Naveiro até fi-
nal de mes.

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, a mostra axunta os
mellores deseños de mobles
do arquitecto, do período
1927-31, e presentados en ín-
tima relación co seu contexto
de creación: as vivendas ex-
perimentais en Weissenhof,
Stuttgart; o Pavillón Alemán
en Barcelona e a Vila Tu-
gendhat en Brno. Ludwig
Mies van der Rohe(Aquis-
grán, 1886 - Chicago, 1969) é
unanimemente considerado,
tanto polo seu legado arqui-
tectónico como polo seu labor
académico e organizativo, co-
mo un dos mestres que maior
trascendencia e influencia no
desenvolvemento e evolución
da arquitectura mundial no
pasado século. Aínda que só

deseñou mobles durante un
curto período de tempo, a súa
obra neste campo tamén se
considera unha das máis in-
fluentes da modernidade. Na
Fundación Barrié até o 2 de
maio (www.fbarrie.org).

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

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 04
As obras do prestixioso pre-

mio de fotografía da natureza,
recoñecido como o máis im-
portante do mundo, organiza-
do pola BBC Wildlife Maga-
zine e o Museo de Historia
Natural de London estarán
expostas até o mes de xullo
no Aquuarium Finisterrae.

GALICIA
CAMIÑO CELESTE
Até o 29 de febreiro, pode-
remos gozar coas fotografí-
as aereas de Xurxo Lobato
na sala da Fundación Caixa
Galicia.

■ MÚSICA

SUPERGLU
Este grupo vai dar un concer-
to o venres 20 na sala Inox.

CARTOGRAFÍAS
SONORAS
Xúntase neste ciclo diversas

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

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

Tenriños e cun punto amargo.
Así están os grelos do nabicol
neste seu tempo de esplendor.
Coincidindo co Entroido, estas
xoias vexetais entran en comida.
A sabedoría galega xa os utilizou

en creacións sublimes como o la-
cón con grelos e fixo deles o
compango ideal para a cacheira.
Para os máis modernos, reco-
méndase probalos en tortilla ou
en empanada.♦

TTempo de grempo de greloselos
O O TTrinquerinque

Xira estatal para presentar o seu úl-
timo disco, Álbum.O grupo donos-
tiarra de pop ofrece tres concertos
na Galiza: o xoves 26 na sala Sete
Mares de VIGO ás 22 h; o venres
27 no teatro Playa Clubda CORU-
ÑA ás 24; e o sábado 28 ás 24 h. na

sala Capitol de SANTIAGO . Doce
euros na billeteira e dez adiantada
en Tipo, Columna, LP, Casa de
Arriba, Gonge Sete Maresen Vi-
go; Portobello, Nonis, Tipoe Playa
Club na Coruña; Gong, Tipo, Dis-
kópolise Capitol en Santiago.♦

La Buena La Buena VVidaida
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☞ O XURADO. Nun xuí-
zo contra as empresas de

armas, cólase como xurado un
home que lle ofrece ás dúas par-
tes influír nos seus compañeiros
para conseguir unha condena ou
unha absolución a cambio de
dez millóns de dólares. Intriga.

☞ LOST IN TRANSLA-
TION. Un home e unha

muller a quen separan 25 anos,
coñécense de visita no Xapón.
Teñen en común que ningún
dos dous entende o país e que
ambos están nun momento de
crise nas súas vidas: están deso-
rientados. Comedia romántica.

☞ BON VOYAGE. Un fí-
sico atómico, un minis-

tro, a súa noiva actriz, un ami-
go desta convito por un delito
cometido por ela e outro la-
drón, chegan a Burdeos en
1940 para fuxir dos nazis.

☞ 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 pro-

fesora de literatura prodúcese o
asasinato dunha moza. A poli-
cía investiga o caso e a profe-
sora inicialmente sospeita dun
inspector, aínda que tamén es-
tablece 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 uni-

versitario, progre e saído, desco-
bre que padece unha enfermida-
de terminal. Pasa os seus derra-
deiros días acompañado dos seus
amigos, da ex muller e do fillo,
un híper rico axente de bolsa.
Humor, citas cultas e unha pasa-
da polas inxenuidades e malda-
des da esquerda dos sesenta. O
canadiense (do Quebec) Denys
Arcand dános outra película moi
recomendábel para esquerdistas
desencantados. 

☞ O DERRADEIRO
SAMURAI. Por diñeiro,

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

☞ A PELOTA VASCA .
O polémico filme docu-

mental de Medem xustifica as
espectativas creadas. Para en-
tender mellor o País Vasco. 

☞ MYSTIC RIVER.
Cunha traxedia da infan-

cia como telón de fondo, tres
amigos da nenez volven a rela-
cionarse cando a filla dun deles
morre asasinada e se inicia un-
ha investigación para esclare-
cer os feitos. Intriga.♦

☞ MASTER AND COM-
MANDER. Para evitar

que a chegada ao Pacífico incli-
ne a guerra en favor de Napole-
ón, en 1805 un navío de guerra
inglés persegue polo Atlántico a
un barco corsario francés máis
rápido e mellor armado.♦

CarCar teleirateleira

A sala Rock Club de OURENSE
servirá de escenario para o con-
certo desta banda de rock o sába-

do 21 ás 21:30 h. O sábado 28 ás
00:30 h. tocarán na Iguana Club
de VIGO .♦

Atom RhumbaAtom Rhumba

Na CORUÑA,
o venres 20
poderemos
escoitar ao

violinista
indú Dr. L.

Subramaniam
dentro do

ciclo da
Fundación

Barrié
Cartografías

Sonoras.



facetas do instrumento de
corda máis universal: o vio-
lín. Catro dos especialistas
de maior prestixio interna-
cional que, malia compartir
un mesmo instrumento,
amosarán os estilos e as téc-
nicas máis diversas. O ven-
res 20 poderemos escoitar o
indú máis universal, Dr. L.
Subramaniam, acompaña-
do por salientábeis percusio-
nistas. O sábado 28 podere-
mos escoitar ao violinista, de
orixe maxiar, Zoltan Lan-
tos, que combina os sons
contemporáneos europeos
coa música tradicional do
seu país e a improvisa-
ción.No Pazo da Óperaás
21 h. (entrada gratuíta previa
retirada de invitación).

TRICERATOPS
Estarán tocando na sala
Punto 3o sábado 28.

■ TEATRO

AS DAMAS DE FERROL
Duas mulleres viven pecha-
das no seu extraño e inex-
pugnábel mundo. Parecen
tolas ou proximas a estalo.
Resulta difícil saber se as
cousas das que falan son re-
alidade ou froito da imaxi-
nación. Comedia que será
representada o venres 20 e
sábado 21 no teatro Rosalía
de Castroda man de Teatro
do Noroeste.

AA EstradaEstrada
■ EXPOSICIÓNS

GRUPO DE ARTISTAS
DO SAR E ULLA
Poderemos ver esta mostra,
até o domingo 29, no Cen-

tro Comarcal Tabeirós.

RUBIELA BERMEO
A galería Sargadelosamosa
a súa pintura até o sábado 28.

FerrFerr olol
■ EXPOSICIÓNS

MARÍA JOSÉSANTISO
A galería Sargadelosamosa
a súa pintura até o domingo
25 de febreiro. De luns a
sábado de 10:30 a 14 e de
17 a 21:30 h.

FozFoz
■ TEATRO

O CIRCO
DAS MÁSCARAS
A compañía Os Quinqui-
lláns representa esta obra
para crianzas o domingo 22
na sala Bahía.

GondomarGondomar
■ EXPOSICIÓNS

A TRANSICIÓN...
...a través dos autocolan-
tes,que poderemos ollar no
café Rañolasaté o 10 de
marzo.

■ TEATRO

JULIÁN RODRÍGUEZ
O humorista actúa o xoves
26 ás 22:30 no café Rañolas.

AA GuardaGuarda
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES MAIORES
Colectiva de novos fotógra-

fos –Óscar Cela, Andrea
Costas, Fran herbello,
Enrique Lista, Zoraida
Marqués, Jorge Meis e
Cristina Rodríguez– que
poderemos ollar no Centro
Cultural até o venres 27.

LalínLalín
■ EXPOSICIÓNS

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

LugoLugo
■ CINEMA

MESTRES EUROPEOS
Este ciclo, patrocinado pola
Fundación Caixa Galiciae o
Concello, comezou o luns 16
pero aínda estamos a tempo
de ollar El tambor de hojala-
ta (1979), de Volker Sclon-
dorf, este xoves 19; e Papá
esta de viaje de negocios
(1985), de Emir Kustirika o
venres 20. Na Aula Sociocul-
tural de Caixa Galicia.

■ EXPOSICIÓNS

ALEXANDRO
A galería Esmelgaracolle
as súas pinturas até o do-
mingo 29.

HIPÓLITO XEADA PENA
O pintor exhibe os seus len-
zos no edificio administra-
tivo da Xunta.

LOUZA DA
CARTUJA DESEVILLA
As pezas da colección do
Museo Pickman podense
ver, até o 29 de abril, no
Museo Provincial.

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

JOSÉA. MACHADO
Podemos ollar as súas es-
culturas no Centro de Arte-
sanía e Deseño.

WONDERLAND
A galería Clérigos acolle,
até o martes 24, as pinturas
de Carlos Maciá.

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
Adm. e Dirección de Em-
presas.

■ MÚSICA

ANTONIO SERRANO
QUARTET
Este músico de jazz toca
maxistralmente a harmóni-
ca. Estará xunto coa súa
banda o venres 27 no Clavi-
cémbalo. 

■ TEATRO

DEFENDIENDO
AL CAVERNÍCOLA
A obra de Rob Becker, pro-
tagonizada por Nancho
Novo, represéntase o ven-
res 20 ás 22:30 h. no audi-
torio Gustavo Freire.

MarínMarín
■ EXPOSICIÓNS

EMBARCACIÓNS
TRADICIONAIS
Mostra fotográfica que pode-
mos ollar na casa da cultura
de Seixoaté o domingo 29.

MonforMonfor tete
■ EXPOSICIÓNS

E PRINCIPIO E FINAL
Podemos ollar as pinturas
de Roberto González na
galería Sargadelosaté o 6
de marzo.

■ TEATRO

O PORQUÉ DAS COUSAS
A compañía Nove-Dous Te-
atro levará esta obra, o xo-
ves 19, á Casa de Cultura.

NarónNarón
■ TEATRO

ASÍ QUE PASEN5 ANOS
A peza de Federico García
Lorca, dirixida por Ánxeles
Cuña Bóvedo, será repre-
sentada por Sarabela Tea-
tro o sábado 28 no Audito-
rio Municipal.

OrOr tigueiratigueira
■ TEATRO

O TREBÓN
A compañía Os Quinqui-
lláns representará esta obra
para crianzas, no Teatro da
Beneficencia, o luns 23.

OurOur enseense
■ EXPOSICIÓNS

VAI BEN
As fotografías de José Fer-
nández Condepermanece-
rán no Edificio Politécnico
até o 1 de marzo.

MULLER
As esculturas de Arturo
Andrade pódense contem-
plar até o 1 de marzo no
Ateneo.

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.

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

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

CARA O MAR
Podemos ver o traballo da
pintora María Domínguez
até o 1 de marzo na sala
Teucro.

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.

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.

■ MÚSICA

FRAN PEREA
O popular cantautor toca o
sábado 28 ás 20:30 h. no
pavillón do Recinto Feiral.

CORO ULTREIA
Vai dar un concerto o sába-
do 28 ás 21 h. na igrexa da
Peregrina.

■ TEATRO

DOMINGOS
DO PRINCIPAL
Promovido polo concello e
coordinado por Teatro Aka-
tro, este ciclo, destinado ao
público familiar, chega á V
edición cunha escolma dos
mellores espectáculos da pe-
nínsula. O domingo 29 chega
a peza Balavá, detective,dos
barceloneses Teatre Nu, na
que o famoso detective Bola-
vá amósanos as súas habili-
dades para resolver os casos
máis difíciles. Entradas no te-
atro Principal o día da fun-
ción dúas horas antes do co-
mezo por 2 euros, a través de
www.caixagalicia.es ou no
telf. 902 434 443.

RibadeoRibadeo
■ TEATRO

OS CÁRCERES
DO OLVIDO
A compañía Producións
Librescena vai representar
esta obra o domingo 22 no
Auditorio Municipal.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

ANTON VAN DYCK.
ICONOGRAFÍA
Esta mostra de 125 estam-
pas do s. XVII póderase vi-
sitar durante este ano no
Museo do Gravado.

SantiagoSantiago
■ DANZA

BOBOS
A sala Nasaacolle este es-
pectáculo da coreógrafa
independente madrileña Ele-
na Córdoba o venres 27 ás
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Esta compañía representa
a obra Fobias, Unha es-
traña noite na casa de
Luís Mendía, de José
Luis Prieto, baixo a direc-
ción de Lino Braxe, con
Flor Maceiras, Iolanda

Muiños, Rosa Álvareze
Belén Constenla, o ven-
res 20 no Auditorio Muni-
cipal de ARTEIXO ; o ven-
res 27 poderémola ollar no
Centro Cultural e Xuvenil
de MUROS.♦♦

LagarLagar ta, Lagarta, Lagartata

Poderemos gozar con este clásico
adaptado por Balea Branca o
mércores 18 no auditorio munici-

pal Gustavo Freirede LUGO; o
venres 27 estarán actuando no
Centro Socioculturalde AMES.♦

Un tranvía de nome desexoUn tranvía de nome desexo

O MC de Alcorcón presenta o seu
primeiro longa duración, Producto
Infinito, no que contou coas cola-
boracións vocais de figuras do hip
hop da talla de ARIanna Puello ou
Frank T. Dará un concerto o ven-
res 27 ás 22:30 h. na sala Casa do
Patín de SANTIAGO , acompañado

do grupo local Palabra Maestra,
Dj Oscar e Dj Dart ; o sábado 28
ás 22:30 h. poderémolo escoitar na
sala Mardi Gras da CORUÑA. O
prezo da entrada é de 8 euros anti-
cipada e 10 na billeteira. Máis in-
formación e reservas no teléfono
676 533 053.♦♦

ZenitZenit

Peza escrita por Suso de Toro,
Cándido Pazó, Avelino González
e Xabier Lama entre outros, coa
que a compañía Talía Teatro pre-
senta unha proposta sincera e car-
gada de intención, facendo fincapé
na situación sociolingüística que
atravesa o emprego do galego en

diferentes facetas das nosas vidas,
sempre cun necesario e gratificante
sorriso na cara, de amor e respecto
pola lingua. Represéntase o venres
20 na sala Bahíade FOZ; o xoves
26 e venres 27 ás 20:30 h., o sába-
do 28 ás 22:30 h. e o domingo 29 ás
19 h. na sala Yagode SANTIAGO .♦

Bicos con linguaBicos con lingua

Unha
mostra

fotográfica
da

Federación
Galega de

Embarcacións
Tradicionais

podémola
ollar en

Seixo
(MARÍN).

Antonio
Serrano
Quartet toca
o venres
27 no
Clavicémbalo
de LUGO.

A arte do nu
é a mostra
que
podemos
ollar na sala
de
Caixanova
de
PONTEVEDRA.
Á esquerda,
unha imaxe
de Miquel
Barceló.



22 h. e o sábado 28 ás 23 h.

■ EXPOSICIÓNS 

STELLA
PEREGRINATUM
A Virxe Prima e o seu tem-
po. Pódese visitar esta mos-
tra até o 21 de marzo en
San Martiño Pinario.

INTERFAZ
As pinturas de Xaime Pi-
ñeiro exíbense no Espacio
Arte de El Correo Gallego.

TORRENTEBALLESTER
E COMPOSTELA
Podemos ollar esta mostra
de fotografías, até sábado
28, na Fundación Torrente
Ballester.

CAMILO OTERO
1932-2003
Poderemos ver os seus gra-
vados no Museo do Pobo
Galegoaté o domingo 29,
de 10 a 14 h. e de 16 a 20 h.
de martes a sábado e de 11
a 14 h. o domingo.

VÍTOR FERREIRA
A galería José Lorenzoor-
ganiza esta retrospectiva do
pintor portugués, baixo o tí-
tulo Intimidades,na que se
pode ollar unha obra cun es-
tilo propio, feito a través de
experiencias desde a abs-
tracción, o informalismo ou
o continuo estudo da figura
humana, na que se apreza
un certo neorrealismo.

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

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
transicións político-econó-
micas que redeseñaron Eu-
ropa nos últimos vinte e
cinco anos.

XESÚSVÁZQUEZ
O pintor ourensán afincado
en Santander presenta, até o
1 de marzo, na galería Trin-
ta unha obra chea de liris-
mo e diversidade, cunha es-
pléndida gama cromática
de grande intensidade, liñas
e polígonos entrecruzados,
xogos de repetición e dife-
rencia, onde intervén a aso-
ciación libre.

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. As obras es-
tán clasificadas en diferen-
tes apartados: maternidades,
máscaras, arte cortesá, mo-
biliario, culto aos antepasa-
dos e fetiches. Na Igrexa da
Universidadeaté o 29 de fe-
breiro.

LIBRO DE ARTISTA
Colectiva de arte contem-
poránea na Fundación Gra-
nell, que agora abre de 11 a
14 e de 16 a 21 h. de luns a
sábados; e de 11 a 14 os do-
mingos; os martes e festi-
vos pecha.

VIK MUNIZ
Despois dos actos de con-
memoración do seu X ani-
versario, o CGACcontinúa
a actividade cunha mostra
fotográfica deste artista,
até o 7 de marzo. Tamén,
poderemos admirar os de-
buxos de Marcel van Ee-
denque, con rotulador e la-
pis “negro”, reproduce coi-
dadosamente imaxes e fo-
tos extraidas de vellos li-
bros e revistas de época de
entre os anos 20 e 65, me-
diante un proceso que é de-
finido polo posmodernis-
mo como “apropiación”,
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

REAL PHILARMONÍA
DE GALICIA
Vai dar un concerto, baixo a
dirección de Juanjo Mena,
o xoves 19 no Auditorio.

■ TEATRO

LA LA LA LA LA
Esta peza, creada e prota-
gonizada polo barcelonés
Roger Bernat, é un auto-
rretrato fragmentario, rea-
lizado sobre un espazo
cheo de obxectos (mesas,
cadeiras , fregonas, nevei-

ras, porterías de fútbol...),
no que se acumulan esce-
nas de amor e de violencia,
imaxes, textos e letanías.
Unha apoloxía de egocen-
trismo e un exercicio de
onanismo que inclúe a pre-
senza do propio autor en
escena. O venres 20 ás 22
h. e o sábado 21 ás 23 h. na
sala Nasa.

SigüeirSigüeiroo
■ MÚSICA

TRANSPORTES
HERNÁNDEZ &
SANJURJO
Están de novo de xira nunha
viaxe única polo asfalto da
vida. Este xoves 19 ás 23 h.
tocarán na sala Nuadu.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

RITA ENRÍQUEZ
Podemos ollar as súas pin-
turas, até o domingo 29, na
Área Panorámica. No
mesmo lugar exhíbese a
mostra As miñas andainas
do fotógrafo J.M. Gonzá-
lez Troncoso.

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, todos os sába-
dos ás 12 h; este sábado 21,
espectáculo de títeres e obra-
doiro Os xirasoles vivintes;
e o domingo 22, contacontos
e obradoiro O xenio do mu-
seo. O venres 20, mércores
25, xoves 26 e venres 27 ás
16 h. desenvólvese o obra-
doiros A fotografía sen cá-
mara, como achegamento
ao meio fotográfico máis aló
do uso exclusivo da cámara.
Tamén para adultos hai uns
cursos de aproximación á ar-
te contemporánea, De prin-
cipios de século á II Guerra
Mundial, os mércores ás 19.

VIGO:
O HOME E A CIDADE
As xornadas sobre arquitec-
tura e urbanismo artelladas
pola Fundación Carlos Ca-
sarese Caixanovacontinúan
o martes 24 ás 20 h. no C.C.
Caixanova coa intervención
do sociólogo, urbanista e re-
dactor do Plan Xeral de Or-
denación Urbana da cidade
Daniel Pino, que falará so-
bre Territorio e cidade no
PXOM de Vigo e tramita-
ción. O xoves 26 Alfonso
Penela, arquitecto e co-autor
do proxecto da Cidade Uni-
versitaria de Marcosende,
impartirá unha charla titula-
da Sentido e Sensibilidade.

■ CINEMA

CICLO DE FANTASÍA E
CIENCIA-FICCIÓN
O Colectivo Nemoremata o
ciclo dunha serie de adapta-
cións da banda deseñada

coa proxección da fita Bla-
de (1998) do director Step-
hen Norrington, este xo-
ves 19 ás 21:30 h. no café
Uf.  Máis información en
www.colectivonemo.tk

■ EXPOSICIÓNS

ALEJANDRO CARRO
As súas pinturas permane-
cerán na galería Alameda
até o 5 de marzo.

ROMÁN PADÍN
Podemos ollar as súas pin-
turas na sala Mobob até o
sábado 28.

SEGUNDAS PRESENZAS
O pintor Sebas Anxoamo-
sa o seu traballo até o o
venres 27 na galería Dua2.

MINGOSTEIXEIRA
Continuador das bases in-
formalista e expresionista
dos anos cincuenta e sesen-
ta, ten unha mostra cos seus
lenzos no Club Financeiro
até o 5 de marzo.

PALOMA SOUTO
As posibilidades expresivas
do xesto implicando a emo-
ción a través da cor danse
cita nos lenzos desta artista,
que ten unha mostra do seu
traballo na galería Chroma
(Florida 34) titulada Lonxe
de casa.

TINO GRANDÍO
A súa obra, pertencente aos
Fondos da colección Caixa
Galicia, pódese ollar na se-
de da Fundación até final
de febreiro.

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”.

BICHITA
A galería Ad Hocacolle, até
o 31 de marzo, esta mostra
na que a artista betanceira
amosa unha serie de pinturas
acrílicas, partindo de refuga-
llos, de imaxes divertidas,
escatolóxicas e provocativas
baseadas na iconografía in-
fantil, coa única pretensión
de divertir. Conxuntamente
coa anterior o polifacético
Suso Fandiño presenta a
súa nova obra realizada a
través de diversos medios
como debuxos a lapis, foto-
grafía, vídeo, instalación e
pinturas acrílicas sobre tá-
boa, nun discurso creado a

XIII PREMIOS
IRMANDADE DO LIBRO
A Federación de Libreiros de Galiza
quere distinguir o mellor traballo edito-
rial publicado e distribuido nas librarías
galegas durante o pasado ano, valoran-
do a calidade técnica e material, o con-
tido da narración, o esforzo da edición,
o aporte documental e gráfico do libro e
o seu impacto comercial. Poderán apre-
sentar propostas todas as editoriais ga-
legas cos libros dos seus fondos e as
Agrupacións de Libreiros pertencentes
á Federación, que deberán enviar dous
exemplares antes do 27 de febreiro á
Federación de Libreiros de Galiza, Re-
pública de El Salvador 28, entrechán B,
15701 Santiago de Compostela. Máis
información en libreiros@retemail.es.

TALLER DE EXPRESIÓN E
COMUNICACIÓN CAIXANOVA
Vai ser impartido por Alicia Borrás ao
longo de dez mércores de 19 a 21 h. no
Centro Socialda entidade en Vigo, co
obxectivo se desenvolver capacidades
como a imaxinación, o sentido da obser-
vación, a creatividade, a expresión cor-
poral, o autocontrol, a autoestima, as po-
sibilidades da voz... Hai disponibeis 16

prazas e o prezo de matrícula é de 120
euros que se pode efectuar en calquera
sucursal de Caixanova. A primeira se-
sión celébrase o 10 de marzo nunha to-
ma de contacto dos participantes cos
seus compañeiros e o espazo de traballo.

V CERTAME LITERARIO DE
RELATOS CURTOSOS VIADUTOS
Poderán concorrer autores cunha idade
comprendida entre os dezaoito e os
trinta anos, que presenten orixinais es-
critos en galego. Os traballos, de tema
libre, orixinais, inéditos e non premia-
dos, terán unha extensión máxima de
quince folios e mínima de dez por un-
ha única cara en formato DIN A4 e a
duplo espazo. Remitiranse antes do 16
de abril á Concellaría de Xuventudede
Redondela, Afonso XII 2, 36800, xun-
to con catro copias sen asinar dentro
dun sobre fecho que especificará no
exterior o seudónimo elixido polo au-
tor e o nome do certame. Dentro do so-
bre incluirase outro sobre fecho, co
seudónimo no exterior, que conterá fo-
tocopia do DNI e os dados completos
do autor. O fallo realizarase entre o dez
e o trece de maio de 2004. Máis infor-
mación no telf. 986 402 651.

XANELA ABERTA AO SUR 2004
A ONG para o ecodesenvolvemento
Amaranteorganiza estes encontros para
informar, conscienciar e fomentar a parti-
cipación en procesos de desenvolvemen-
to, participación dos movementos sociais
e impulso de alternativas ao actual repar-
to da riqueza desde os países do sur. Diví-
dese en catro actividades, podéndose asis-
tir a todas, no caso de querer participar na
viaxe, ou nalgunha en particular según o
interese. O 6 de marzo celébrase unha
xornada informativa na que se analizará a
situación dos pobos do sur, o traballo das
ONGD e as motivación para viaxar a es-
tes países. O 17 e 18 de abril haberá un se-
minario de formación para aprender a tra-
ballar en equipo e afondar no coñecemen-
to das organizacións que Amaranteapoia
no sur. No mes de xullo ou agosto farase
a viaxe a un proxecto de desenvolvemen-
to compartindo o día a día coas comuni-
dades de acollida para, unha vez rematada
a estadía, o 18 de setembro, facer unha
avaliación da experiencia e unha charla
divulgativa. Para poder asistir hai que
abonar unha matrícula de 12 euros para
traballadores e de 6 para estudantes e pa-
rados. Máis información no 986 848 159
ou en ongamarante@mixmail.com.

II CERTAME DE CREACIÓN
COREOGRÁFICA DEGALIZA
Poderán participar todas aquelas coreo-
grafías orixinais ou estreadas no ano
2003 e 2004, que non foran premiadas
en ningún concurso nacional ou interna-
cional, e interpretadas por un mínimo de
tres bailaríns e un máximo de seis. A du-
ración da obra non poderá exceder de
quince minutos. Os participantes debe-
rán enviar un vídeo VHS coa gravación
da coreografía (sen cortes e en plano xe-
ral fixo), coa totalidade dos seus intér-
pretes, en roupa de ensaio e sen efectos
de luz antes do 1 de marzo. Os traballos
seleccionados presentaranse no Salón
Teatro de Santiago de Compostelao
día 16 de abril, onde o xurado fallará os
premios. Xunto coa cinta de vídeo debe-
rán remitir unha ficha co nome do core-
ógrafo, enderezo e teléfono, título da co-
reografía e da música e nome do com-
positor, deseñadores de luz e son, nomes
dos bailaríns, duración da obra e se foi
estreada con anterioridade e cando. Os
vídeos mandaranse ao Instituto Galego
das Artes Escénicas e Musicaissito no
Pavillón de Galiza, San Lázaro s/n –
15703 – Santiago de Compostela. Máis
información no teléfono 981 577 126.♦
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COLEXIO DE ENXEÑEIROSTÉCNICOS
E PERITOSAGRÍCOLAS DEOURENSE
Na reunión da xunta xestora do Colexio Ofi-
cial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas e Pe-
ritos Agrícolas de Ourense, mantida o 5 de
febreiro, acordouse comunicar a convocato-
ria da asemblea xeral extraordinaria consti-
tuínte do Colexio Oficial. Celebrarase o 6 de
marzo, ás 10:30 e as 11:00 horas no salón de
actos da Delegación da Consellaría da Presi-
dencia e Administración Pública, Ourense.

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
Resolución do 19 de xaneiro de 2004, da Di-

visión de Recursos Económicos, pola que se
anuncia concurso, polo procedemento aber-
to e tramitación anticipada do expediente de
gasto, da contratación polo Servizo Galego
de Saúde dun servizo para o mantemento
dos módulos web de tarxeta sanitaria. Ob-
tención de documentación e información no
Servizo de Contratación, no edificio admi-
nistrativo, no teléfono 981 54 36 18 ou na
páxina da internet www.sergas.es. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL.
CONCELLO DEAMES
Por resolución da Alcaldía deste concello

do 19 de xaneiro de 2004, aprobouse a
oferta de emprego público para persoal
laboral fixo como arquitecto técnico, por
un sistema de selección concurso-oposi-
ción.

DEPUTACIÓN DA CORUÑA
Na resolución do 9 de febreiro de 2004
convócase un concurso por procedemento
aberto para a contratación dos servizos de
organización e coordinación dun laborato-
rio teatral. O lugar será a provincia da Co-
ruña e o prazo de execución do contrato se-
rá de nove meses.♦

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

Roger
Bernat

representará
a peza La la
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na sala

Nasa de
SANTIAGO

o venres 20
e sábado

21.



partir da dúbida do que dife-
rencia unha obra de arte do
que non o é, conectando con
artistas como Andy Warhol.

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
concello de Vigo, comisa-
riada por Manuel Sendón e
X.L. Suárez Canal, no
MARCO onde permanecerá
até o 14 de marzo. Xunto ás
obras de 107 artistas como
Delmi Álvarez, William
Klein , Virxilio Viéitez ,
Mario Giacomelli , Ma-
nuel Ferrol, Dorothea
Lange, Vari Caramés,
Wojcieh Prazmowski,
Xurxo Lobato, Aziz+Cu-
cher ou Xulio Correa, po-
deremos ver os carteis das
Fotobienais e da Sala dos
Peiraos, catálogos, postais,
revistas e artigos de prensa.

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.

CRISTINO MALLO
Caixanovaorganiza visitas
guiadas para escolares a es-
ta mostra do recoñecido es-
cultor galego, que a través
de volumes rotundos, pero
amabeis, expresa á ledicia,
a exultancia da vida, o lúdi-
co e a tenrura como esencia
da forma. Até o 22 de fe-
breiro no Centro Cultural
da entidade.

L´ATELIER DE
MONTPARNASSE
Froito da colaboración entre
Caixanova e o Museu Mont-
parnassede París, as obras
de artistas como Matisse,
Leger, Picasso, Modiglia-
ni, Delaunyou Picabia, en-
tre outros representantes de
principios do século XX
–cando estouran os grandes
criadores do cubismo, sén-
tanse as bases da abstrac-
ción, practícanse as irreve-
rencias dadás e se dá o paso
aos soños do surrealismo–
poderémolas ollar no C.C.
Caixanova até o 22 de fe-
breiro.

■ MÚSICA

ALL LOVED UP
Esta nova banda do panora-
ma galego tocará este xoves
19 na sala Modo Este.

NACHO OTERO
Presenta o seu traballo Mo-
nóloco este xoves 19 ás
21:30 na Chaquetiña de
Punto (Poboadores 17).

VHÄLDEMAR
Esta banda de heavy metal
toca o sábado 21, xunto con
Trashnos, ás 00:30 no
Iguana Club.O prezo é de
10 euros na venda anticipa-
da e 12 na billeteira.

MANUEL
HERRERADRAKE
O cantante da Vieja Trova
Cubana canta todos o mér-
cores na Chaquetiña de
Punto (Poboadores 17) ás
21 horas con entrada libre.

CARMEN
Baixo a dirección de Les-
law Salacky e Pier Fran-
cesco Maestrini, a Or-
questra Filarmónica de
Plevenachéganos a famosa
peza de Georges Bizet, ópe-
ra en 4 actos según a obra
de Prosper Merimme, o do-
mingo 29 ás 20:30 h. no te-
atro do C.C. Caixanova.

■ TEATRO

URBE
A compañía The Pinga Te-
atro estará o venres 20 ás
20:30 h. no C.C. Caixanova
representando esta obra, es-
crita, dirixida e interpretada
por Miguel Condal e Jesús
Pando.

¡EXCUSAS!
Esta obra de Joel Joan e Jor-
di Sánchez, dirixida por Pep
Antón Gómeze interpreta-
da por Pepón Nieto, Luis
Merlo , Ana Labordeta e
Melani Olivares, represén-
tase o xoves 26 ás 20:30 h.
no C.C. Caixanova.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

ÁLVARO VILA
O pintor apresenta a súa
Obra recente, conformada
por 18 litografías, na galería
Arcana até o 6 de marzo.

INDÍXENAS CON VOZ
As fotografías de Ramón
Capotille e Miguel Ángel
Núñezna Casa da Cultura.

GALA Y DALÍ MÁS
ALLÁ DE LA INTIMIDAD
Mostra integrada polas foto-
grafías que Marc Lacroix

lle fixo á parella e que se en-
contra na sala A. Rivas Brio-
nes, até o domingo 22.

VVilalbailalba
■ TEATRO

POR ARTE DE MÁXIA
Antonio Romarís repre-
senta esta peza o venres 20
no auditorio Carme Estévez
Eguiagaray.

XermadeXermade
■ EXPOSICIÓNS

FOTOGRAFÍAS
DOS ANOS30
A Biblioteca Municipalaco-
lle as imaxes de Ramón Ca-
amaño até o domingo 22.

BarBarcelonacelona
■ ACTOS

CEA DE ENTROIDO
Celebrarase o sábado 21 de
febreiro no Centro Galego.
Máis información no telf.
933 012 892. O sábado se-
guinte, día 28, realizaranse
as eleccións para a reno-
vación da Xunta directiva
do centro.

■ EXPOSICIÓNS

GALICIA
EN BLANC I NEGRE
Mostra organizada polo Ar-
quivo Histórico de Caste-
llar del Vallés, na rúa de la
mina 9-11, que podemos
ollar até o 28 de febreiro.

PorPortoto
■ CINEMA

FANTASPORTO
Sesión oficial de abertura esta
sexta feira 20 no Rívoli ás
21:15 h. coa exibición de
Northfork,de Michael Polish.
O sábado 21, no mesmo cena-
rio e a partir da mesma hora,

podemos destacar a Rob
Zombie e o seu House of 1000
Corpses;a última loucura go-
re de Brian Yuzan, Beyond
Re-animator; ou a nova ver-
sión de Texas Chainsaw Mas-
sacrede Marcus Nispel. Do
Festival de Donostia, En la
ciudad,de Cesc Gay; do de
Cannes, Las flores del día,de
Jaime Rosales, ou Struggle,
de Rugh Mader... Até o 27 de
febreiro.

■ EXPOSICIÓNS

DE TRÍPOLI A
SAMARKANDA
Poderemos admirar as ins-
tantáneas do canadiense e
fotoxornalista afincado en
Portugal David Clifford ,
nas que amosa os momen-
tos cotiáns dunha viaxe de
máis de 13 mil quilómetros
que o levou por Túnez, Lí-
bia, Exipto, Xordania, Sí-
ria, Turquía, Kurdistán,
Irán, Turquemenistán, Uz-
bequistán e Xeorxia. Até o
15 de abril na Fnac NorteS-
hopping.

JANE EVELYN
ATWOOD
O Centro Portugués de Fo-
tografia acolle, até o 14 de
marzo e con entrada libre,
varias mostras, coma a da
grande fotógrafa interna-
cional Jane E. Atwood so-
bre prisións de mulleres nos
EE UU e na Europa; a do
brasileiro Marcelo Buai-
nain sobre a cidade da Baía
e o sertão; a do chileno, re-
sidente nos EE UU, Alfre-
do Jaar,coa instalación To-
da a dor do mundo;e a re-
trospectiva do fotoxornalis-
ta do Público Mário Mar-
ques(no edifício da Cadeia
da Relação, a Galeria Ima-
golucis e o Centro Cultural
de Estarreja).

LIVING IN MOTION
Deseño e arquitectura para
unha vida flexíbel, no Mac
Serralves,onde ficará até o
11 de abril. A globalización

e a mobilidade cuestionan a
validade da vida sedentaria,
incitando, tamén, ao debate
sobre a influencia das cul-
turas non europeas que ofe-
recen unha inspiradora va-
riedade de solucións.

LondonLondon
■ FESTAS

DIRTY BEACH
CABARET
O venres 27 de febreiro ás 8
do serán, no leste da cidade,
no bar The Foundry,haberá
unha festa cabaret organi-
zada polo recén constituido
Galegos de London.Nela
participaran pallasos, mala-
baristas, poetas e músicos,
o máis deles galegos resi-
dentes. Ademais haberá un-
ha mostra fotográfica sobre
Nunca Máise a limpeza das
praias. Bar The Foundry,
84-86 Great Eastern Street,
EC2A 3JL, metro Old Stre-
et, saída 3, a 200 metros.♦

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
http://usuarios.lycos.es/utawas

Páxina electrónica do Club Hípico de San-
tiago que contén unha presentación, datos
sobre a situación, información sobre as
instalacións, relatorio de actividades, ofre-
ce posibilidades de pupilaxe, aluga cortes e
inclúe, para os máis cativos, o Poni Club.♦
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■ En Asturias, a dez minutos de Riba-
deo, alugo casa nova de campo con
xardín, grella, cancha de baloncesto.
Fins de semana (venres a domingo)
para 2-4 persoas, 100 euros. Perto da
praia e da montaña. Telf. 667 293 752.

■ Rapaza de 23 anos, enxeñeira
técnico-agrícola e con permiso de
conducir, busca traballo. Tlf. 988 206
118 (Beatriz).

■ Vendo táboas “Denantes mortos
que escravos”, en madeira de coco-
bolo a 25 euros. Telf. 677 484 653.

■ Alúgase vivenda turística en Meira
(Lugo), xunto ao nacemento do Miño,
recén restaurada. Tres cuartos duplos
con baño, cociña, calefacción, 10.000
m2 de finca. Fins de semana ou tempo-
rada. Telf. 982 331 700, 686 753 105
polas noites, ou www.distridido.com

■ 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.

■ Véndese apartamento en Cela
(Bueu), dous cuartos e un baño, amo-
blado. Telf. 986 322 752.

■ Eskakeo, grupo rock de Ferrolterra,
precisa vocalista. As persoas interesa-
das poden escoitar a nosa maqueta en
www.eskakeo.com e, de vos ir a nosa
música, chamade ao 699 336 270.

■ Portuges hiztunak, portuges es-
lolak edota elkarrizketak elkartrukatu-
ko lituzke Euskarazko eskolak hartu
eta elkarrizketetan parte hartzeagatik.
Telefonoa: 645 207 868 (Xavier) E-
posta: xavier@kaixo.com.

■ 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 so-
ciais. Consulta Libroteca 21: es.geoci-
ties.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 contar
cun novo amigo. Xosé, carriza1@la-
tinmail.com

■ Véndese piano Wurlitzer, 600 euros.
Telf. 981 573 224, de 21 h. a 22 h.

■ Véndese Enciclopedia Británica .
Ed. Universidade de Chicago 1964.
William Benton, Publisher, INC. 300
euros. Telf. 981 573 224.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

O colectivo Xuntanza de Galegos
en Alcobendasorganiza a III edi-
ción deste encontro de gaitas tradi-
cionais, dentro da VII Romaría do
Polboe III do Mexillón, que se cele-
bran do 5 ao 7 de marzo no concello
madrileño. Os participantes terán
que levar traxes tradicionais gale-
gos, ao igual que as gaitas. O tambor
e o bombo deben ser de pelello. Os

músicos deberán concentrarse ás
17:30 do día 6 na Praza Mayor, sita
na Gran Manzana, diante do conce-
llo desde onde se partirá en pasaco-
rredoiras até a Praza  de Artesanía.
Para máis información e confirma-
ción de asistencia enviar antes do
domingo 22 un fax ao  916 515 646
ou un correo a xuntanza@xuntanza-
dealcobendas.com.♦

EncontrEncontro de Gaitas en Madrido de Gaitas en Madrid

Esta banda de funk, formada por ex-
compoñentes da Fundación Tony Mane-
ro, presenta o seu novo traballoRan-
chory!!! o xoves 26 ás 23 h. na Iguana
Club de VIGO. O venres 27 ás 23 h. toca
na sala Capitol de SANTIAGO .♦

Chocadelia Int.Chocadelia Int.

Fotografía e
arte.
Variacións
na España
de 1900 a
1980
encóntrase
no MARCO de
VIGO.

Vhäldemar,
heavy metal,

toca o
sábado 21,

xunto con
Trashnos, no
Iguana Club

de VIGO.



Primeiro darlle a benvida ao
mundo globalizado.

Grazas.
Non sabía que a Galiza é un

dos países do Estado con maior
índice de precariedade laboral?

Vivino en carne propia e pola
consulta pasan moitos pacientes
que che falan da súa situación la-
boral e que tampouco me parece
envexábel. Compañeiros meus
que son avogados ou economistas
non corren mellor sorte. As em-
presas fan contratos en formación,
para desempeñar o labor de xente
formada, facendo máis de oito ho-
ras diarias e sen que coticen por
eles. Xa non entremos nos biólo-
gos ou os licenciados de Ciencias
do Mar que arrastran carros en Al-
campo. Por desgracia é algo de-
masiado común. Pero a longo pra-
zo, penso que toda esa masa inte-
lectual esixirá outra sociedade.

Como se sente despois de
estar máis dunha semana sen
comer nada.

De momento levámolo ben.
Bebemos diariamente dous litros
e medio dunha disolución que se
realiza aquí con auga, azucre e
con zume de limón e de laranxa.
Neste tempo houbo momentos de
tensión, sobre todo á hora de unir
criterios co resto dos médicos. Os
nosos compañeiros organizáronse
espontaneamente. O noso traballo
é o de ser sanitarios. En cuestión
de asembleas, de relacionarse coa
prensa, partidos políticos e sindi-
catos a nosa experiencia era nula.

Estarán baixo control mé-
dico?

Estamos, o noso estado clíni-
co séguese e valórase cada oito
horas polos nosos médicos de
cabeceira e os residentes de ter-
ceiro ano, porque nos pareceu
unha boa idea involucralos, xa
que eles van ser os que entren no
mercado de traballo cando rema-
te a súa formación. 

Moitos preguntan que se o
médico se queixa, que terá que
facer o camareiro da esquina
do lado.

Tamén, tería que sumarse. Eu
isto non o quero para ninguén.
Penso que por ser médicos pode-
mos poñernos en folga de fame.
Quizais se o noso posto de traba-
llo estivese nun bar nunca poderí-
amos tomar esta iniciativa. De to-
dos os xeitos, este é case un feito
histórico no colectivo médico por-
que dentro hai moita desunión. 

Entre as súas reivindica-
cións tamén aparece o tema
dos horarios.

Estamos traballando 31 horas
continuadas, facemos en día e
medio o que outra persoa traballa
durante cinco. Se hai man de obra
suficiente, non ten sentido que se
someta así a un traballador. 

Non é contraditorio que un
médico se poña en folga de fame?

É unha situación de desespe-
ración e o médico é unha persoa.
Teño pacientes e compañeiros de
praza fixa que nos recomendaron
facer algo, pero non se sabía o

que. Nós vimos que ese algo era
a folga de fame, para unirnos,
presionar e para que todo isto
non se dilúa. 

Seredes os pacientes privi-
lexiados do centro, non?

Temos un despregue de me-
dios brutal, sesenta médicos para
nós. Ás veces pelexan por mirar-
nos e atendernos. (Risas). Dende a
rúa tamén nos dan ánimos. Hoxe
mesmo achegouse un home cun
ramo de camelias e o outro día veu
unha muller exclusivamente de
Coruxo a darnos un bico. Moita
xente queda emocionada na porta
mirando ao saír da consulta. Inclu-
so votantes do PP, que se declaran

militantes, coméntannos que están
indignados con esta situación. Se-
mella que a xente está a compren-
der moi ben e iso xa é un consolo.

Que facedes para pasar o
tempo?

Pasa moi rápido. Fixemos
tantas horas seguidas, sen vaca-
cións nin fins de semana que isto
para min é case unha cura de
descanso. (Risas).

Vexo que durante a folga
pegaron na parede algún car-
taz, refírome concretamente ao
de “Sergas explotadores”.

Non, ese cartaz ten máis de
catro anos. Agora estamos espe-
rando poder quitalo.♦
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Do 19 ao 25
de febreiro
de 2004 Non importa que seña

un estirado executivo
de banca ou un sindi-

calista con camisa de flanela.
O móbil é, na actualidade,
obxecto de desexo xenerali-
zado. Que máis dan a vida e

a morte, o amor ou a traxe-
dia. Os enigmas destes seres
humanos redúcense hoxe a
unha pantalla de cor, a unha
carcasa cambiábel, a uns au-
riculares e a un navegador
wap. Compiten, presumen,

insultan e matan por conse-
guir cada un destes nimios e
minúsculos artiluxios. E aín-
da haberá quen diga que
Marx está desfasado. Cando
menos a súa teoría do feti-
chismo segue en pé.♦
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O euro
de Trillo
XOSÉ RAMÓN POUSA

Oeuro ofrecido polo
ministro de Defen-
sa, Federico Trillo,

nunha rolda de prensa co-
mo resposta á pregunta
dunha xornalista da Cade-
na Ser sobre a guerra do
Irak é un acontecemento,
sen dúbida anecdótico, pe-
ro clarificador da situación
pola que atravesan os me-
dios de comunicación no
Estado español, a dúas se-
manas dunha convocatoria
electoral que debería facer
gardar os modos. Aínda
máis decepcionante que a
resposta do ministro foron
as amplas sonrisas que por
toda reacción ofreceron os
compañeiros da xornalista,
así como o silencio dos co-
lectivos profesionais. O
sector da comunicación,
por moi “privado” que se
precie, pasou a depender
en gran medida dos presu-
postos do Estado e de quen
os controla: O poder. Non
entrar neste círculo ten
efectos colaterais.

O lanzamento da moe-
da foi todo un símbolo.
Cando o poder e a empresa
se entenden, sobran os xor-
nalistas, sobre todo os
independentes. O sistema
xa non quere máis xorna-
listas; nestes momentos
pode funcionar sen eles.
Ten razón Ignacio Ramo-
net cando asevera que só se
precisan meros obreiros
dunha cadea de montaxe
que fan retoques nos partes
de axencia, nos comunica-
dos emitidos polos millei-
ros de gabinetes econó-
micos, políticos, sociais...
E tamén evidente que, aín-
da que existen profesionais
cada vez mellor formados,
a engranaxe dos medios fai
que a calidade do traballo
dos xornalistas estea en re-
gresión, como o está o seu
salario, o seu estatus social.
Contrasta, non embargan-
te, esta desaparición paula-
tina da profesión de infor-
mador coa presión que aín-
da se produce ás portas das
facultades de Ciencias da
Comunicación por parte de
mozas e mozos que buscan
un papel no idealizado es-
cenario da comunicación.

Nesta transformación
que está a sufrir o sector da
comunicación fai falta
moita reflexión interna pa-
ra comprender este proce-
so de orixe sen dúbida tec-
nolóxica, que fixo da in-
formación unha materia
excedentaria e que está
deslexitimando a función
que deberían cumprir os
medios de comunicación
nunha sociedade democrá-
tica. Comprobamos que
non por ter máis informa-
ción somos máis libres. O
xesto de Trillo foi sen dú-
bida un aldabonazo didác-
tico nas conciencias dos
profesionais.♦ s
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Maruxa Martínez Iglesias
‘Traballamos tanto que esta folga de fame case é un descanso’

MAR BARROS
De momento a báscula di que catro quilos en sete días. Serena e
aínda con folgos, Maruxa Martínez Iglesias é unha das facultati-
vas que dende o pasado 9 de febreiro permanece en folga de fame
no centro de saúde vigués da rúa Bolivia, xunto con outros dous
médicos e un enfermeiro. Na parede da sala o cartel “Sergas ex-
plotadores” e mentres fala con A Nosa Terra, antes de acudir a
Asemblea diaria interna, soa de fondo “Ás barricadas”, a melodía
que o seu compañeiro Xurxo Porrit seleccionou para o móbil. 

PACO VILABARROS


