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OS CIDADÁNS NON QUEREN, MAIORITARIAMENTE,
pagar impostos. Por iso, desde 1996 tanto o PP coma o PSOE se
afixeron  a acudir á campaña electoral ofrecendo rebaixalos. Es-
ta vez, como non podía ser a excepción, ambos partidos volven
rivalizar en quen baixa máis a tributación directa. Convirtese así
nunha das maiores perversións da campaña pois os orzamentos
son, ao fin e o cabo, os que determinan a política dun Goberno.
Perversión porque leva as clases menos favorecidas a rexeitar o
pagamento de impostos, cando elas deberían ser as maiores be-
neficiarias dunha maior tributación. A función retributiva é unha
das principais funcións do Estado. Perversión ademais porque,
na práctica, o PP non reduciu os tributos, simplesmente baixou o
IRPF. O aumento da presión fiscal aumentou en tres puntos des-
de 1996. Así, os que menos gañan, son os que máis tributan na
realidade. Os máis desfavorecidos deberían reclamar máis im-
postos directos e a supresión dos indirectos. E, ao tempo, de-
mandar máis servizos públicos e de máis calidade. Niso se basea
o estado do benestar que está a desmontar o neoliberalismo. En
España, ás veces, coa anuencia da socialdemocracia.♦

Izar loita
por sobrevivir

(Páx. 17)

O PELO DE VAN’T HOFF
UNAI ELORRIAGA

Un universo narrativo propio e
fascinante, a maxia dunha prosa
que supera as barreiras
da narrativa convencional.

A LOITA CONTRA A ETA OCULTA
O DEBATE SOBRE O MODELO DE ESTADO
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Por que rachou Pérez Mariño o
consenso urbanístico de Vigo?

(Páx. 8)

Aqueles discos
de hai cen anos

(Páx. 24)

Ramón Chao: ‘Hai poucos intelectuais
co compromiso dos galegos’

(Páx. 29)
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Un disfraz
de entroido
de José María Aznar.



ETA situouse no centro do debate
político estatal cun simple comu-
nicado anunciando unha trégua
en Catalunya, logo de levar a Ca-
rod-Rovira a Perpinyan con canti-
cos de serea que van deixar vara-
do ao dirixente de ERC nas costas
da Generalitat por catro anos
máis, na procura da Itaca prome-
tida do Pazo de San Jaume. 

Ningún momento millor para
que ETA se convertese no princi-
pal protagonista que unha cam-
paña electoral, aproveitando o
erro de Carod de non enxergar a
súa nova condición política. Non
soubo comprender que o Carod
de 1990, cando lle pide a ETA
que non atente en Catalunya lo-
go das mortes de Vic, xa non era
o mesmo que o Carod Conseller
en Cap , que racha o equilibrio
bipartidista no que PP e PSOE
asentan hoxe por hoxe o Estado.

Carod non analisou axeitada-
mente a súa nova condición co-
mo membro dun Goberno, limi-
tándose a cumprir o acordado
polo seu partido en 1999: dialo-
gar con ETA.

Ese foi o grande erro de Ca-
rod-Rovira. Non o de non ter
avisado con anterioridade ao
presidente Pascual Maragall.
“De ter sabido Maragall da en-
trevista de Carod, el sería a pri-
meira vítima”, declaráballe A
Nosa Terra, Carlos Cardús, o so-
ciólogo que pasa por ser o verda-
deiro ideólogo da nova ERC.

“En democracia non pode haber
un Goberno que negocie con ETA”,
afirma todo cheo de razón Fernán-
dez de Mesa, ex Delegado do Go-
berno central en Galiza e candidato
popular ao Congreso. Esquece De
Mesa que negociaron todos, come-
zando polo goberno Aznar na Suiza
cando a última trégua de ETA.

En ambientes abertzales ta-
mén se fala de encontros de ETA
con enviados do Goberno de Ma-
drid nos últimos tempos e da posi-
bilidade de que ETA declare unha
trégua no mes de Abril. Seica se
discute da comenencia de sacar a
luz pública as entrevistas co PP.

Pero pouco importa. Carod-Ro-
vira só foi o Meco escollido para
esta trapazada que coincide en ple-
na campaña electoral. As mensaxes
do PP van máis alá. Trátase de cri-
minalizar ao tripartito catalán.

ERC igual a ETA

A ministra García Valdecasas, ex
delegada do Goberno central en
Catalunya acusou o PSOE de “ir
cos asesinos nunha mesma can-
didatura ao Senado”. Afirmou ás
poucas horas que o “lamentaba”.
Pero esta é a mensaxe oficial do
PP. O ministro Portavoz, Eduar-
do Zaplana., declarou que o cata-
lán non é “un goberno tripartito,
senón cuatripartito, porque nel
tamén participa ETA”.

O columnista de El Mundo,
Antonio Burgos, nun tempo moi
próximo a Alfonso Guerra, e ho-
xe, como tantos outros, vivaque-
ando na Moncloa de Aznar, ex-
présase en idénticos termos. Así
afirma que o tripartito, en reali-
dade, “fórmano Maragall, Carod
e máis ETA”. “ETA, ten outro
Conseller en Cap, agora en Cata-
lunya, como Ibarretxe en Euska-
di”, declarou Mayor Oreja o li-
der da dereita nas Vascongadas.

Adoctrina oficial do PP é equi-
parar o tripartito catalán con ETA.
É facer o mesmo que fixeron con
Arzallus e Ibarretxe en Euskadi.
Unha estratexia calculada para, se-
gundo recolle o programa electo-
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PP e PSOE acordaran no Pacto Antiterrorista excluír a Galiza
das próximas reformas autonómicas

A polémica anti-ETA agocha o debate
sobre o modelo do Estado

AFONSO EIRÉ

Cartel do PP nunha anterior campaña.                                                                                                                         X. MARRA

Carod-Rovira foi queimado, como o Meco, neste
antroido de precampaña electoral. É o momento
de quitar as carautas? Detrás da política antiterro-
rista o que semella debaterse é o modelo de Esta-
do. Un Estado máis plural ou máis uniformizador.
As armas que usa o bipartidismo non son novas.



ral do PP, “rematar coas anomalías
nacionalistas periféricas”. 

Pero semellan que están a fa-
llar na estratexia. Todo indica
que o PNV non só lles gañou as
eleccións en Eskadi, senón que se
vai convertir na cuarta forza polí-
tica estatal, con CiU de terceira e
ERC,  posibelmente, con grupo
parlamentario propio. As dores
de cabeza do PP poden aumentar,
a non ser que Raxoi se vise obri-
gado a mudar de estratexia víti-
ma dun goberno en minoría.

O método usado contra o tri-
partito catalán é semellante ao
usado para desbancar ao “felipis-
mo” do poder. Vale todo: as men-
tiras mil veces repetidas, o uso
dos servizos secretos, dos medios
de comunicación, da xudicatura... 

ERC xa fora atacada na cam-
paña electoral pola súa “conni-
vencia co terrorismo”. Logo viñe-
ron os intentos de impedir o tri-
partito. Formalizado o acordo en-
tre PSC, ERC e IC, o Goberno ca-
talán foi cualificado de “espúreo”
polo PP e os seus medios afíns.

O exemplo galego

O deputado do BNG en Bruxelas,
Camilo Nogueira, pregúntase que
ocurriría se os nacionalsitas gale-
gos chegasen á Xunta de Galiza.
A resposta non é dificil: a identifi-
cación do BNG co terrorismo, al-
go que xa viñeron poñendo en
marcha nos últimos anos e que só
minguou logo do pacto Fraga-
Beiras. A mesma estratexia que
usaron para im-
pedir que nacio-
nalistas e socia-
listas pactasen
nos concellos.

Os chama-
mamentos do
PP ao PSOE
para non pactar
cos nacionalis-
tas non son
“gratuitos”, se-
gundo un diri-
xente do PP
que analisou a
actual situación
con A Nosa Te-
rra. Aínda que,
por outra parte
e cada vez
máis, desde as filas do PP galego
mandan recados ao BNG para
chegar a posíbeis acordos sen os
socialistas.

Non hai que esquecer, en to-
do caso, un dato fundamental: o
Pacto Antiterrorista foi asinado
no seu día a proposta socialista.
Daquela, os demáis partidos xa
denunciaran non só a súa exclu-
sión do pacto, que se convertía
en bipartidista, senón certas
cláusulas acordadas, pero que
non aparecían na letra impresa.

O pacto, segundo dirixentes
socialistas cataláns, iría máis alá
da loita contra ETA, até configu-
rar un plano de actuación con-
xunto para “impedir o desmem-
bramento do Estado”. Esta polí-
tica, acordada por Zapatero cos
distintos baróns, impide, na
práctica, unha política propia do
PSOE, afastada do PP, algo que
se intentou na precampaña á vis-
ta dos inquéritos negativos, pero
que conta coa férrea oposición
dunha parte dos socialistas.

O PSOE, na súa aposta polo
bipartidismo e un Estado “sen ve-
leidades nacionalistas”, leva agora
a súa penitencia. “Alguén cre que

Carod é un cómplice do terror?
Que sentido ten extender a man-
cha da sospeita até facer con Ma-
ragall e Zapatero o mesmo que fi-
xemos con Arzallus e Ibarretxe?”,
pregúntase o ex vicepresidente da
Xunta X.L. Barreiro Rivas.

O primeiro obxectivo do PP é
gañar as eleccións por maioría
absoluta. Zapatero e o seu entor-
no máis próximo rebélanse con-
tra esta estratexia. Se chegan ao
Goberno presentarán a súa alter-
nativa, un pacto con cataláns e
bascos para aumentar a autono-
mía, pero de forma moderada e
nuns poucos aspectos concretos.
Tamén se reformaría o Estatuto
andaluz, evitando así a imaxe de
cesión aos nacionalismos. Galiza
quedaría excluida deste deseño. 

O medo dos baróns do PSOE
a Catalunya

Mais, por unha parte, algúns so-
cialistas galegos rebélanse con-
tra este deseño. Pola outra, os
baróns socialistas considerán
que é ir demasiado alá e presio-
nan a dirección. Temen que Ma-
ragall desde a Generalitat e os
socialistas pactando de novo co
PNV en Euskadi, lle marquen
unha nova dinámica de conce-
sións autononómistas.

“Teñen medo a que Zapatero
decida en Madrid o que Maragall
mande en Barcelona, pero non
estamos dispostos a perder o Pa-
zo de San Jaume por unha Mon-
cloa que Zapatero xa ten perdi-
da”. Así explica o enfrontamento

entre PSC e
PSOE un diri-
xente socialista
catalán.

O medo á
política catalá
en Madrid leva-
ra xa os baróns
socialistas, co-
mezando por
Felipe Gozález,
a presionar a
Zapatero pera
que impedise
que Maragall
pactase con
ERC. Non que-
rían o Goberno
da Generalitat
se o prezo era

ter ERC de compañeira.
Un dos máis activos conspi-

radores contra Maragall foi
Francisco Vázquez que, a noite
na que se soubo que Carod se en-
trevistara con ETA, reuniuse
nunha comida en Madrid con di-
rixentes socialistas, entre eles o
alcalde de L’Ospitalet de Llobre-
gat, ao que lle propuxo encabe-
zar o PSOE en Catalunya se ra-
chaban co PSC. Xosé Blanco,
que ultimamente coincide moito
con Vázquez, logrou que Zapate-
ro se puxese ao teléfono para re-
cibir a proposta. Zapatero, des-
pois de falar co secretario xeral
do PSC, Montilla  e con Mara-
gall, negouse a esta operación. É
o mesmo Francisco Vázquez que
loubara a ERC cando recibiu o
seu apoio para presidir a Federa-
ción de Municipios e Provincias. 

Con este balbordo armado, que
pactou Carod con ETA? Ambos
negan a existencia dun pacto. O PP
acusa a Carod de darlle protagonis-
mo a ETA coa súa reunión. Pero,
quen usou publicamente o episo-
dio? ETA tivo máis protagonismo
que nunca nos medios estatais e
próximos ao Goberno central.♦
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Vén da páxina anterior

Os membros da Declaración
de Barcelona voltáronse reunir
o 19 de febreiro, logo de dous
anos sen xuntarse ao máximo
nivel. A reunión tiña un signi-
ficado especial tras a polémica
sobre Carod Rovira, acentuado
polo anuncio da ETA de come-
zar unha trégua en Catalunya.
Ademais, desde a última xun-
tanza, os tres partidos do pacto
mudaron de líderes e CiU que-
dou fora do Goberno catalán.

CiU, PNV e BNG “queren
deixar atrás o modelo de Esta-
do uniformista”. Así o deixan
claro no comunicado conxun-
to. As tres forzas nacionalistas
acusan o PP de excluír as “di-
ferentes realidades nacionais”,
pero tamén as diversas sensibi-
lidades políticas e sociais que
conviven no Estado español.

Para os asinantes do co-
municado, o PP é culpábel de
impoñer un estilo político
uniformista, pero o PSOE ta-
mén ten a súa responsabilida-
de por ser incapaz de “contri-
buír cunha alternativa política
críbel e coherente”.

Os membros da Declaración
de Barcelona coinciden na súa
análise ao afirmar que as elec-
cións lexislativas do 14 de mar-

zo, teñen unha especial trascen-
dencia “polo momento histórico
no que vivimos”, pero, tamén,
pola “urxente necesidade de su-
perar a crispación e a ausencia
dun verdadeiro diálogo político”.

BNG, CiU e PNV pensan
que os retos que ten formula-
dos o Estado e a súa cidadanía
“esixen a sustitución dos mo-
nólogos políticos e dos fron-
tismos estériles”. Apostan así
por un diálogo “sen exclu-
sións, multilateral e radical-
mente democrático”. Este é o
xeito de avanzar, segundo os
asinantes da Declaración de
Barcelona, “cara un novo Es-
tado plurinacional” que permi-
ta “enriquecer a democracia e
a convivencia social”.

Apostan así por “un claro re-
coñecimento xurídico-político
das respectivas realidades nacio-
nais”, no convencemento de que
“non só é unha xusta reclama-
ción política, senón a máis bene-
ficiosa para os cidadáns”.

Os asinantes fan finalmen-
te un chamamento á socieda-
de, ás institucións e entidades
cívicas, económicas e cultu-
rais, así como ao resto das for-
zas políticas prara que partici-
pen “nun proceso aberto, sen

límites, sen condicións e sen
medo a construír entre todos
novos espazos de cooperación
e tolerancia”, proceso que po-
ñería as bases dun “Estado
plurinacional”.

Sobre o comunicado de ETA

Nunha declaración conxunta,
BNG, CiU e PNV manifestan
o seu “profundo rexeitamento
do comunicado difundido por
ETA, no que anunciou unha
trégua en Catalunya”. Consi-
deran que os termos do mesmo
son “politicamente nauseabun-
dos e éticamente inmorais”.

Os asinantes manifestan
tamén a súa convinción de que
“os dereitos humáns son uni-
versais e indivisíbeis” e, polo
tanto, o dereito á vida “non
pode ser acotado no tempo,
nin circuscrito a determinados
territorios”.

PNV,BNG e CiU esíxenlle
a ETA que abandone definiti-
vamente a violencia “para to-
dos e en todos os lugares”. Ao
tempo denuncian a aqueles
que sitúan a ETA no centro do
debate político, realizando “un
uso oportunidsta na campaña
electoral do terrorismo”.♦

A Declaración de Barcelona
aposta polo diálogo para
‘deixar atrás o Estado uniformista’

ROI CAGIAO

Durán Lleida, Jon Imaz, Anxo Quintana e Artur Mas.

‘O centro da campaña é a cohesión de Es-
paña’, declaraba Javier Arenas (PP) á
prensa o pasado día 25.



Como xa ocorreu en Euskadi e anun-
ciando o que pode pasar en Galiza se
o BNG chega a defender desde o Go-

berno galego propostas inseridas nun pro-
ceso de autodeterminación como nación, o
PP e todos os medios de comunicación e
institucións que partillan a sua ideoloxía
monolítica sobre España concentraron a
sua capacidade de insulto e de descualifica-
ción contra o secretario xeral de ERC Josep
Lluís Carod Rovira. Non tomou o PP esta
actitude agresiva pola  entrevista de Perpig-
nan, á que acudiu Carod cunha actitude vo-
luntarista que non mediu ben, como xa re-
coñeceu, as posíbeis consecuencias institu-
cionais da súa iniciativa e a utilización des-
ta pola ETA. Ataca ao secretario xeral de
ERC porque coa formación dun goberno
conxunto de partidos nacionalistas, catala-
nistas e da esquerda de Cataluña se fan aba-
near elementos básicos do dominio político
do PP e da ríxida estratexia bipartidista que
impera no seu favor no Estado. A forma-
ción do goberno presidido por Pasqual Ma-
ragall, coa decisiva presenza do partido que
dirixe Carod Rovira, confirma que en Cata-
luña existe unha barreira política e cultural
infranqueábel para o PP, consolidando ins-
titucionalmente unha  posición que pode
ser apoiada polo 85% da poboación catalá
en favor do autogoberno de Cataluña como
nación. As arremetidas brutais contra Ca-
rod responden igualmente, e non en menor
medida, ao feito de ERC explicar o apoio a
esa coalición de goberno na Generalitat co-
mo unha contribución a unha solución al-
ternativa de goberno no Estado, progresista
e da esquerda, que abra o camiño do reco-
ñecemento dun Estado plurinacional, res-
pondendo tamén á evidencia da realidade
da estrutura de soberanías partilladas ins-
crita na diversidade nacional da Unión Eu-
ropea. Aunándose  a vontade de Carod e de
ERC co recoñecido e reverdecido catalanis-
mo democrático de Maragall e o PSC e coa
acreditada predisposición para un goberno
da esquerda de Joan Saura e de IC-El
Verds, non só se fixo posíbel, pois, un go-
berno para Cataluña como nación asumido
por forzas como o PSC e IC que non se de-
nominan formalmente como nacionalistas,
senón que se alargaron ao mesmo tempo as
vías de traballo abertas pola Declaración de
Barcelona para o recoñecemento da pluri-
nacionalidade dun Estado aberto a Europa e
ao mundo desde unha posición solidaria e
pola paz.

Por iso, ao PP e aos seus compañeiros de
viaxe non lles chegou  que o secretario xe-
ral de ERC asumise a súa responsabilidade
política dimitindo como conseller en cap da
Generalitat, deixando un Goberno de coali-
ción que non se tería fomado sen a súa de-
cisión e a dos seus compañeiros. A impor-
tancia e a significación da formación do go-
berno tripartito en Cataluña explica que o
PP praticase contra Carod toda a estratexia
de destrución que usou nos anos noventa
contra o PSOE até conseguir decapitalo, re-
tirando do primeiro plano ducias de dirixen-

tes probados que tiñan toda unha vida polí-
tica por diante, que contaban  daquela con
moitos menos anos que os que ten agora o
aspirante demócrata á Presiden-
cia dos EE UU,  John Kerry.   

ERC puido lexitimamente
aceptar unha coalición estrita-
mente nacionalista como quería
CiU. Paradoxalmente esta solu-
ción, que ia ser igualmente ata-
cada despois do 14 de marzo,
era a querida polo PP por dar lu-
gar á caida de Maragall e poder
ser apreentada por eles como un
avance da derrota do PSOE nas
elecións estatais, materializán-
dose así a estratexia anunciada
logo do ocorrido na Asemblea
de Madrid. 

ERC inclinouse pola coali-
ción tripartita por motivos de in-
terese para Cataluña, mais non
só estritamente centrados no te-
rritorio catalán. Na sua decisión deberon ter
en conta a consolidación do espazo político
nacional catalán e o evidente confronto den-
tro do nacionalismo, xustificado en parte

pola negativa de CiU hai catro anos da pro-
posta de formación dun Goberno conxunto,
preferindo acordos parlamentares básica-

mente co PP. Pero a Carod e ao
seu partido non lles resulta in-
diferente quen goberne no Es-
tado. Optando polo goberno
tripartito apostou tamén pola
posibilidade dun goberno plu-
ral e progresista no Estado,
unidas as formacións da es-
querda estatal cos nacionalis-
mo catalán, galego e vasco. 

Por iso resulta chocante e
mesmo suicida, indicando até
que punto o PSOE está enfeu-
dado á monolítica e cerril idea
política e cultural do PP sobre
España, que os ataques a Josep
Lluís Carod Rovira, que a  des-
cualificación brutal e vontade
destrutiva da figura política do
secretário xeral dos republica-

nos, fose secundada, e en gran medida pro-
tagonizada, polos socialistas estatais. Pro-
tagonizada inclusivamente por dirixentes
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No último sorteo,
convocado pola
industria de armas
norteamericana,
tocoulle ao Irán. E hai
que preparar
xustificación para a
prensa. Bombas
atómicas de
contrabando (no Irak
dixeran armas de
destrución masiva).
Pero os aiatolás
andaron lixeiros e
convocaron eleccións.
Gañáronas, pero só
polo 50,6%.
Washington dirá que
non vale. En cambio,
si valeu a porcentaxe
de Bush, aínda máis
axustada, amaño co
seu irmán Jeb
incluído. 

O que lle están a
facer a Letizia
podería chamarse
maos tratos. Cos trinta
ben pasados, camiño
dos corenta, ten que
aprender esquí,
equitación e outros
deportes de risco. E
menos mal que nin o
karate, nin o
parapente son aínda
deportes nobles.

Unha das vantaxes
da revolución
telefónica é a case
desaparición do
machismo de baba e
ameaza. Agora
localízase o número
da chamada.

O gran muro de
Israel ten nove metros
de alto. Hai pequenas
críticas, desde este
lado, ben pequenas.
Separa ricos de
pobres, divide aldeas,
permítelle a Tel Aviv

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

‘Optando
polo tripartito,
ERC apostou
tamén pola
posibilidade
dun goberno

plural e
progresista
no Estado”

Xosé Lois

Cartas

Rectificación
de Ramón Coira

No artigo asinado por min no
nº 1.116 d’A Nosa Terra, “A
miña experiencia penitencia-
ria. Bonxe, Tenerife II e Perei-
ro de Aguiar” non debería ter
citado nomes, pois non estou
en absoluto seguro da autoría
dos comentarios alí referidos,
nin tampouco podo asegurar
que non se tratasen de algo
máis grave ca simples brava-
tas. Os funcionarios de pri-
sións temos un sentido do hu-
mor moi peculiar.♦

RAMÓN COIRA
(OURENSE) 

Grazas señor Rovira
Grazas pola súa boa intencion,
pola valentía e xenerosidade que
demostrou ao ir falar coa ETA,
tratando de poñer un gran de area
na loita contra o terrorismo; in-
tentando acadar con el, cousa que
non fan outros. Mais vostede pe-
cou de inxenuidade, a min pasarí-
ame o mesmo, e por desgraza nes-
tes momentos na política podese
ser: arteiro, trapalleiro, farsante,
mentireiro, prepotente, corrupto...
todo menos inxenuo e honrado.

Vostede caeu na trampa que
lle tendeu o goberno do PP, a ban-
da terrorista ETA ou.... xa me
comprende, para rematar co go-
berno tripartito que tantas espe-

ranzas esperta en Catalunya e ta-
men noutros lugares, coma na
Galiza, que vemos no progresis-
mo catalán unha esperanza para a
nosa terra. Se non dígame: Como
é que o goberno español non deti-
vo os terroristas cando estaban to-
dos reunidos con vostede?, por-
que a ETA saca ese comunicado,
imputándolle a vostede algo que
non pediu, a menos dun mes das
eleccions xerais, sabendo que
desta maneira ían favorecer o PP?

Seguirán a botarlle moita por-
caría enriba para, desa maneira, ta-
par cuestions máis importantes co-
mo: a ilegalidade da guerra do
Iraq, –ulo as armas de destrución
masiva?–, tantos mortos e quen
son os responsábeis? O afundi-

mento do Prestige, ulo as respon-
sabilidades políticas?, como están
os fondos mariños?, cal é o grao
de contaminacion das augas?, ulo
as solucións para limpar o noso
mar, para que non volva a ocurrir
o mesmo? A sanidade está cada
día máis masificada, como solu-
cionar o problema se están a des-
pedir a xente, cando deberían con-
tratar máis? E o paro?, e os contra-
tos lixo? E o problema das mulle-
res maltratadas?, máis de cen mo-
rreron o ano pasado... etc.

Señor Rovira, vostede e un
home honesto, prégolle que siga
adiante. Nós, os demócratas e
progresistas, apoiámolo.♦

MARGARITA LORES
(OGROBE)

Continúa na páxina seguinte

Destruíndo a convivencia
CAMILO NOGUEIRA

Josep Lluís Carod Rovira paga o intento de
cambiar o discurso maioritario na política es-
pañola. O PP teme que a imaxe plural de ERC
ameace a súa visión monolítica do Estado.



Vivimos tempos nos
que a separación de
poderes, base da

democracia, é tratada co-
mo a mancha da familia
que ninguén quere nomear,
o amigo incómodo que nos
vén saudar borracho nun
acto público. En tempos
así invocamos o espírito
das leis e pensan que fala-
mos de fantasmas, ou que
os fantasmas somos nós.

Agora, cando a constitu-
ción española se blinda con-
tra o desprazamento dunha
coma, as leis fanse ao día,
leis conxunturais contra per-
soas, institucións ou organi-
zacións concretas. Leis á carta que amparan as
querelas políticas e os movementos electorais do
partido no goberno. Este é o recurso extremo,
normalmente abonda coa “interpretación” da li-
teratura xurídica.

Abonda porque os intérpretes, os xuíces,
son tan vítimas coma os administrados dese
asalto e amordazamento por parte do executi-
vo, tanto ás cámaras lexislativas como ao po-
der xudicial, os encargados de protexer o cida-
dán contra os excesos tiránicos do goberno.
Esta podremia do xa tépedo sistema de garan-
tías e liberdades fai que a cidadanía se vexa
forzada a optar entre a submisión e a marxina-
ción, é unha podremia que infecta a sociedade
en todos os campos: as empresas, os medios de
comunicación, as forzas políticas, o mundo da
cultura, as organizacións cívicas ou sindicais e
por suposto a xudicatura.

En todos estes ámbitos hai resistencia, dig-
nidade ferida, pero en todos eles aparecen
francotiradores en busca de face-
ren méritos para agradar o mons-
tro totalitario, xuíces coma she-
riffs, por exemplo, arrastrados
servos que saben en que quedou a
independencia xudicial e como
funciona o asunto da promoción
interna, a carreira e a mobilidade.
Só así se explica a barbaridade de
sentenza que condenou a tres sin-
dicalistas da CIG en Lugo.

Os xuíces son profesionais da
palabra e da interpretación, saben
que cun pouco de esforzo, retor-
cendo a letra, sería posíbel enchiro-
nar alguén por sacudir unha alfom-
bra ou baixar o lixo a deshora. Son

normas infrinxidas e non
obstante a calquera nos
consta que esas condenas
serían inxustas porque o es-
pírito das leis que regulan o
urbanismo non é o de casti-
gar desproporcionadamente
as condutas incívicas; todos
protestariamos contra iso.
Cando o conflito é político e
o contexto está apodrecido,
a insolidariedade manda e
os grupos non só reparan na
xustiza senón no posíbel ré-
dito a derivar para si.

Calquera piquete de cal-
quera sindicato en calquera
folga pode ser asoballado
por un xuíz reaccionario e

sen escrúpulos, unha marreta do poder político
da ultradereita. O escollido, coma sempre, é un
sindicato galego, e é a mesma podremia da que
falamos a que fai que as outras formacións sin-
dicais non se indignen e se sintan condenadas
xunto cos compañeiros da CIG en Lugo.

¿Que xuíz condena os bancos, as eléctricas,
as petroleiras ou a Telefónica por roubar miles
de millóns sistematicamente? ¿Que xuíz con-
dena a Igrexa por atentar contra as lexislacións
e contra os dereitos humanos cada vez que
abren a boca? ¿Que xuíz condena o PP por in-
frinxir as súas propias leis electorais? ¿Que
xuíz condena o Estado por incumprir a súa
aconfesionalidade? ¿Que xuíz condena a Xun-
ta por desprezar as súas raquíticas leis de nor-
malización lingüística? ¿Que xuíz condena to-
dos os fillos dos falanxistas que dirixen o PP
por defender a destrución e a rapina doutro pa-
ís, a matanza de milleiros de nenos e nenas po-
lo céntimo da rebaixa nas nosas gasolineiras

(Ana Palacio dixit? ¿Quen conde-
na os xuíces que humillan as mu-
lleres violadas e maltratadas?
¿Quen condena os policías que en
cada mobilización laboral mallan
nos seus concidadáns, rompéndo-
lles as pernas, os brazos, os den-
tes, os ollos, os cranios, as coste-
las... por defender un posto de tra-
ballo digno?

Non se condena o aparato do
Estado que malla nos sindicalis-
tas, condénase os sindicalistas
mallados. Esta historia xa a sei.

¡Ánimo, compañeiros!♦

XURXO BORRAZÁS é escritor.
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quedar con case toda
a auga, reclúe os
palestinos en reservas
e non impide os
atentados suicidas.
Sharon-Bush teñen a
exclusiva. Eles si
poden construír
muros. Sen
lamentacións.

Berlusconi non se
asusta nin coa
Parmalat, nin con
nada. Acaba de dicir
que “evadir impostos
é un dereito natural” e
incluso “moralmente
xusto”. A esquerda
pasou décadas
tratando de demostrar
que a dereita non tiña
vergoña. E agora que
é a dereita mesma a
que se descobre, non
pasa nada. (Iso si, a
prensa italiana
escandalizouse de
que o Cavalieri lle
esixise ao Milán que
xogue sempre con
dous dianteiros).

Antes chamar ao
teléfono de
información era
gratis. Agora que hai
libre mercado custa
corenta céntimos por
estabelecemento de
chamada e corenta
por minuto. Pero non
dicían que a libre
competencia
abarataba os
prezos?

Suxestión para
PSOE e BNG. Que
pregunten no
parlamento cantos
Audis leva gastados
Fraga, porque a cada
pouco choca ou
atropela alguén. Por
sorte, aínda non
houbo mortes.
Debíanlle poñer unha
goma gorda de
protección todo
arredor, coma aos
autos de choque das
verbenas.♦

Represión sindical
XURXO BORRAZÁS

A xustiza convértese en inútil se perde o sentido da
proporción. A sentenza contra os sindicalistas lucenses
é unha proba de que algo está a fallar na sociedade.

‘Servos que
saben en que

quedou
a independencia

xudicial e
como funciona

o asunto
da promoción

interna”

socialistas que non deberían esquecer
que aínda agora teñen na prática reduci-
dos ou anulados os seus dereitos a asu-
miren responsabilidades de goberno e á
plena liberdade de expresión, a causa do
recorrente e sistemático afán inquisito-
rial do PP e dos seus amigos contra eles,
transcorridos tantos anos desde o mo-
mento en que  tiveron que pagar polas
accións desgrazadas cometidas como
governantes. Atacan a Carod pretenden-
do, seica, que a reunión da Cataluña do
Norte pode frustrar a vitoria do PSOE o
14 de marzo. Non lles interesa recoñecer
que esa vitoria resulta difícil precisa-
mente pola debilidade da súa dirección e
das súas alternativas e non queren, en
todo o caso, ter en conta que sen o apoio
de ERC a un socialista como Maragall
na Presidencia de Cataluña, o PP non
centraria a sua voracidade destrutiva so-
bre Carod Rovira senón precisamente
sobre Zapatero, utilizando toda a sua ca-
pacidade intoxicadora na procura dun
novo candidato do PSOE para o ano
2008. 

Se Maragall chegase a aceptar as pre-
sións imperativas e histéricas chegadas
de Madrid pedindo a expulsión de ERC
da Generalitat, o retroceso dos socialis-
tas en Cataluña tería caracteres de heca-
tombe e o prestixio que poida ter o PSOE
no resto do Estado tardaría moitos anos
en ser recuperado. Por fortuna, inmereci-
da para eles, e para ben de Cataluña, Ma-
ragall e Carod, seguindo os pasos do Pre-
sident Pujol, e en xeral os dirixentes po-
líticos cataláns, teñen a estatura política
e a convicción nacional precisa para axi-
ren con liberdade, decisión e serenidade
democráticas en momentos críticos co-
mo os vividos.

Despois de ter un papel básico no
ascenso de ERC e na formación do tri-
partito, Carod tivo que abandonar unha
responsabilidade tan merecida por el
como a de ser primeiro ministro do exe-
cutivo da sua nación. Nin el nin ERC
poden aceptar ningún outro sacrificio.
Poden pola contra tirar desta cirscuns-
tancia novas forzas para metas máis am-
biciosas. Calquera paso atrás cedendo
ás presións das forzas políticas e insti-
tucionais de Madrid sería amais inútil.
A ministra Julia Garcia-Valdecasas aca-
ba de acusar de asasinos os candidatos
de ERC ao Senado, exixíndolle ao PSC
a ruptura da coalición cos republicanos.
Comezou así a percorrer o camiño aber-
to por Mayor Oreja cando dixo que da
mesma maneira que existe un conseller
en cap con Maragall, a ETA vai ter ou-
tro en Euskadi co lehendakari Ibarretxe.
Con estes antecedentes podemos imaxi-
nar cal sería a nova exixéncia do PP de
cedermos perante á sua permanente per-
secución.♦

CAMILO NOGUEIRA é eurodeputado polo BNG.

ANA PILLADO

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

O caso dos cinco
O goberno cubano informou, de
sempre, o seu homólogo esta-
dounidense das accións que
grupos terroristas radicados en
Miami levaron adiante contra
Cuba.

En xuño de 1998, despois
duns atentados con bombas
contra os intereses e a cidadanía
cubanos, unha delegación do
FBI viaxou á illa caribeña, reci-
bindo unha ampla documenta-
ción sobre as actuacións destes
grupúsculos fascistas. A respos-
ta de Washington foi rotunda:
cinco cubanos foron arrestados
o 12 de setembro do mesmo
ano, por pertenceren a unha re-

de de espionaxe, mentres que os
terroristas seguen en liberdade
no sur de Florida. Os cinco mo-
zos son Gerardo Hernández,
Ramón Labañino, Antonio
Guerrero, Fernando González e
René González.

Durante 17 meses estiveron
en celas de illamento, contra do
que di a lei, que estabelece un
máximo de sesenta días. O en-
xuizamento penal incumpriu a
Constitución norteamericana,
que estipula que os acusados te-
ñen dereito a un xuízo regular e a
un xurado imparcial, dúas condi-
cións que non se daban en Mia-
mi, polo seu ambiente de aver-
sión antirrevolucionario. Deste
xeito, os veredictos de culpabili-

dade emitidos en xuño de 2001,
que os consideraba culpábeis, e
de decembro do mesmo ano, no
que se ditaban sentenzas, resulta-
ron demoledores.

Gerardo foi condenado a dú-
as cadeas perpetuas, máis quin-
ce anos de privación de liberda-
de. Ramón a cadea perpetua,
máis 18 anos. Antonio a cadea
perpetua, máis dez anos. Fer-
nando a 19. René a 15. As acu-
sacións van de conspiración
contra os EE UU, común nos
cinco, até asasinato en primeiro
grao, espionaxe, identidade fal-
sa e non rexistrarse coma axen-
te estranxeiro. Foi un xuízo cla-
ramente político.

Os cinco infiltráronse en or-

ganizacións contrarrevoluciona-
rias, informando o goberno cu-
bano dos plans criminais que
preparaban eses grupos dende te-
rritorio estadounidense. Máis de
tres mil persoas morreron en Cu-
ba, vítimas destas accións. 

Por todo isto, uníndonos ás
mobilizacións internacionais, fa-
cemos un chamamento a todas as
persoas e organizacións sensí-
beis a esta situación a concentrá-
rense o vindeiro 6 de marzo
diante do Consulado dos EE UU
na Coruña, sito no Cantón Gran-
de 6, ás 12 do mediodía.♦

ASOCIACIÓN DE AMIZADE
GALEGO-CUBANA

‘FRANCISCO VILLAMIL’



A ETA
en ‘prime time’
O xornalista, Fernando Óne-
ga (La Voz de Galicia, 21 de
febreiro) faise algunhas pre-
guntas a respecto do último
comunicado da ETA. “Non
entendo, di, como o Fiscal
Xeral do Estado iniciou ac-
cións legais contra a televi-
sión vasca nunha anterior
emisión dun comunicado da
ETA, e agora non só non ve os
indicios de delito de apoloxía
do terrorismo de entón, senón
que permite que ese vídeo se
mostre en todas as televisións
e a todas horas”. Continuando
con esta polémica, Joan Ri-
dao, portavoz de ERC, decla-
raba (El País, 23 de febreiro)
que “quen deron crédito ao
comunicado da ETA terán que
aceptar, tras a entrevista en
Gara, que Carod non pediu
unha tregua en Cataluña e que
non houbo acordo nin nego-
ciación”. E, para rematar, un-
has declaracións de Anxo
Quintana. O líder do BNG
criticou (SER, 19 de febreiro) o
uso partidista da polémica
ETA-Carod por parte do PP e
tamén a actitude do PSOE por
ter asinado no seu día un pac-
to anti-terrorista só cos popu-
lares, excluindo as demais
forzas, actitude da que agora
os socialistas sofren as conse-
cuencias en carne propia. Pois
ben, na páxina web da men-
cionada emisora figura só a
primeira parte das declara-
cións do portavoz nacionalis-
ta, coas críticas ao PP, pero foi
suprimida a segunda.♦

‘Se Zapatero
fose feo
xa non estaría
en política’
Iñaki Anasagasti, nunha en-
trevista a El Mundo (23 de
febreiro), ofrece a súa opi-
nión sobre o candidato do
PSOE. “Para min un líder,
afirma o deputado do PNV,
ten que ter columna verte-
bral, e Zapatero non a ten. É
un líder de mercadotecnia. Se

Zapatero no canto de ser un
tipo guapo fose un tipo feo,
neste momento xa non esta-
ría en política, teríano comi-
do, porque improvisa. Non
ten un modelo de España, un
modelo de relación con ou-
tros partidos políticos”.♦

‘¡Matade
tamén en
Cataluña, que
son españois!’
“Viva a tregua” titulou o seu
artigo Eduardo Haro Tec-
glen (El País, 20 de febreiro).
“Téñoos pequenos e velliños,
escribe, engurradiños, pero ca-
paces de dicir que ogallá o
Goberno que saia do 14 de
marzo, aínda que fose –por un
casual– o de Raxoi, debería
seguir o exemplo catalán e fa-
cer tregua coa ETA. Puido te-
lo feito Aznar cando o seu pa-
pagaio Raxoi [refírese a Ma-
yor Oreja] berrou o da tregua
trampa e anulou as esperanzas
de aforrar vítimas; logo o xefe
alporizou o País Vasco nor-
mal, mesmo coa fala do seu
portavoz o fastidioso Otegi.
Unha tregua de quen mata,
aínda que seña todo o sinies-
tro, asesino e asesinábel que é
un enemigo, é algo que escoi-
tar. Falo como cidadán univer-
sal, non como subdito. E ató-
nito, porque sinto dicir algo
que equivale a isto: ¡Matade
tamén en Cataluña, que son
españois! ¡Que non pensen
que son outra cousa! (...). Pa-
ra moita esquerda, o último
atentado da ETA é esta bomba
política dos seus truculentos
encarapuchados, se cadra in-
dependente de Carod; pon en
perigo as eleccións. Coido que

prefire como gobernante a Az-
nar: cre na política do peor.
Para iso hai que supoñer que a
esquerda, a forte e a tenue, vo-
tan o que non negocia e deixan
o pacifista. Non sei como os
terá Zapatero e Deus me libre
de verllos: pero xógase o todo.
Se se prega ao PP, perderá. As
eleccións e a carreira”.♦

A ‘guerra
sucia’ de
Pérez Mariño
Pablo López comenta en Faro
de Vigo (20 de febreiro) o mi-
tin celebrado polo PSOE o pa-
sado día 18 en Vigo. “Chegaba
Zapatero coa camisa desga-
rrada polos arreóns demagóxi-
cos da pantasma terrorista, e
sáenlle os seus teloneiros a dis-
parar tixolos demagóxicos do
medo ás alturas”. “Non se tra-
ta, engade Pablo López, de
comparar asesinatos terroristas
coas alturas dunha torre, mais
non poderán negar os socialis-
tas que se algún proxecto re-
quire consenso e lle estorba o
populismo agora en Vigo é o
Plano Xeral. Ao arengar o pú-
blico co listado de parroquias
por onde medrarán edificios de
trinta, vinte e até dez andares e
liberar o veleno da sospeita es-
peculativa, Pérez Mariño esta-
ba traicionando o espíritu dun
plano de cuxo nacemento par-
ticipou o PSOE, e que atopa
na actualidade canles para o
debate ben máis eficaces e
sensatos que unha caravana
electoral”. “Esta no seu derei-
to o ex alcalde, conclúe o arti-
culista, a propoñer o modelo
de cidade que lle conveña,
mais o que fixo o mércores no
mitin de Coia tivo algo de
guerra –urbanística– sucia”.♦
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Braga
BIEITO IGLESIAS

Oargumentario españolista abala entre a sodomía do
dianteiro centro malacitano Salva Ballesta (A quien no se
sienta español que le den por culo) e o barallete

xacobino de Savater (El sujeto histórico nacionalista es
inevitablemente reaccionario, se opone a la modernidad clásica
burguesa). Achegueime ó restaurante Inácio de Braga por practi-
car o reintegracionismo gastronómico (lampreia) e notei que alí
non se senten españois; non me atrevín, así e todo, a
preguntarlles ós bracarenses se gustan do coito anal como
especialidade erótica. O suxeito histórico portugués
independizouse dúas veces, dúas (que xa é vicio), de Castela e
España, porén ningún filósofo barbote o tacha de carca. Os
lusitanos non rifan coa modernidade, téñenche boa gana!,
inclusive parecen fanáticos dos tarecos que a simbolizan; eses es-
calazadores da pelica de touro tamén apampan co teléfono móbil,
o único que, en lugar de ¡basta ya!, din foda-se! Mentres tanto,
Calaza –o tal das polainas– fai a burla na Voz daquel emigrante e
daquel fillo que impan nunha famosa foto de Manuel Ferrol.
Afirma que este retrato adubou o tópico galeguista pola feitura
do home saloucador: pómulos altos, grandes cellas, en suma un
rostro rural, xermánico. Eu son fillo e neto de emigrados, quizais
chorei malia que papai loce nefres semíticos e o avó lucía trazas
de preindoeuropeu mourán. Que ninguén se ofenda con estas
bromas do columnista fachuzo e rexoubeiro, pois ten grave moti-
vo pra estar encomodado cos galeguistas e coa mesma Galiza. Se
queren aloumiñalo e congrazarse con el, supriman dos nosos
dicionarios a definición pouco acariciadora de calaza: carniza,
carne putrefacta; farrapento (é un calazas); bodrio. Porque a le-
xicografía éche condenada.♦

Un Espía no Reino de Galicia

Debaixo das pedras
MANUEL RIVAS

‘Cómpre buscar os votos debaixo das pedras!”, ordenou o
outro o día o presidente. Dicir díxoo unha chea de
veces. Mira que o ten dito, mira que ten avisado. Cada

vez que hai eleccións, o resto de lideres e candidatos lanzan
propostas ou aguilladas para espertar o fogar de Breogán, pero o
seu, en gran parte, é un esforzo inútil. Os máis dos electores
teñen xa o voto decidido. O problema é que non lembran onde o
agocharon. E entón vén Fraga e fala de Aristóteles ou do rabo do
can de Alcibiades, ou de Isabel a Católica e de Britney Spears,
pero todo é para disimular, para envolver a clave, o código, o
contrasinal. O gran recordatorio. Ese chip sideral. O elo da cadea
esencial que une os antergos cun posíbel votante de Baltar. O
enigmático enigma. O lugar, o leito, o acubillo do voto da ben
chamada maioría natural. As pedras. 

El ben que o dixo. Mais nunca lle fixera caso, non repara
endexamais no fondo significado, na verdade literal, diso que
oía. Confeso o meu erro, esa neglixente nugalla de quen aborrece
a fraseoloxía de segunda man, o cascallo retórico. Eu pensaba
que iso, o que dicía decote, formaba parte da típica laretada de
campaña electoral para lles dar corda aos partidarios. De súpeto,
como iluminado por un pedrolo na chencha, comprendín que non
era unha frase feita nin unha perífrase de a patacón. De súpeto,
descubrín o maior segredo da campaña electoral en Galicia.  A
pedra, como diría McLuhan, é a mensaxe. A mica do voto. O
cuarzo. O feldespato.

Así que o que dixo o presidente non é ningún eufemismo.
Fraga pode complicarlle a vida a calquera, pero non aos seus
votantes cando chega a hora de votar. Pasan os anos e, claro, hai
xente que esqueceu onde deixara o voto. E entón chega Fraga e
di as cousas polas claras, non como outros que andan con
circunloquios. 

–U-los votos, don Manuel?
–Debaixo das pedras! Buscade debaixo das pedras!
E, claro, é certo, eureka, alí están os votos gardadiños, a

salvo, como hai tres ou catro anos, coa súa cariña de pesos de
prata. Debaixo das pedras. E é que a xente despístase, ten
intres de esquezo, feblezas, tentacións... Por iso hai que ter o
voto nun lugar seguro, cunha lousa enriba, que non ande ceibo
como un pícaro. Moitas mentes estatísticas, moitos analistas
modernos, fan contas na Galicia que logo nunca saen. As
contas están ben botadas, pero o que pasa é que non suman os
votos underground, os votos que están debaixo das pedras. O
xacemento. A cripta.

Os estudosos do comportamento electoral no noso país son
ben cualificados, incorporan as técnicas máis avanzadas e
coñecen a fondo os enfoques utilitaristas e a chamada “teoría
económica da democracia” da escola da Public Choice. Elaboran
moi complexas táboas que son como ollos compostos que todo o
ven, que todo o contemplan, e aínda así erran e moito. Por que?
Porque aínda lles falta por mirar que é o que hai debaixo das
pedras. As mudas pedras que non saben nin contestan.♦

SANTY / El Progreso, 8 de febreiro de 04

Anxo Quintana (BNG) e José L.R. Zapatero (PSOE)



H.V.
O alcalde da Pobra de Bro-
llón e o anterior rexedor fo-
ron condenados por culpa do
Plan de Cooperación de Co-
munidades Veciñais da De-
putación de Lugo, que esta-
blece un mecanismo de dis-
tribución de cartos sen control
e con obxectivos clientelares.

O alcalde de Brollón, Manuel
Casanova (PP), e o anterior rexe-
dor, Antonio Arias Armesto (PP),
foron condenados polo Tribunal
Supremo, o primeiro a catro anos
e seis meses de cárcere e sete de
inhabilitación, e o segundo a cin-
co anos de prisión e outros tantos
de inhabilitación por malversar
fondos da Deputación.

Os condenados asinaron soli-
citudes de subvención en nome
dunha asociación de veciños ine-
xistente e o daquela alcalde cer-
tificou a realización das obras
correspondentes. Era unha prác-
tica moi común pero a coinci-
dencia con outras subvencións
da Xunta permitiulle ao secreta-
rio municipal denunciar o caso.

O problema, en opinión do
BNG, é o Plan de Cooperación de
Comunidades Veciñais de Lugo,
que ofrece anualmente un millón
e medio de euros para obras en
parroquias e outro millón e medio
para actividades culturais e de-
portivas. As subvencións ofreci-
das non están suxeitas ao debido
control e a xuízo do BNG esta cir-
cunstancia é intencionada.

Segundo os nacionalistas, o
Plan de Cooperación de Comu-
nidades Veciñais é un sistema de
reparto clientelar para outorgar
axudas e evitar a participación
dos concellos non gobernados
polo PP ou para pontear mesmo
ao alcaldes populares que non
son afectos ao presidente da De-
putación Francisco Cacharro
Pardo. Ás veces, os alcaldes do
PP tamén participan no sistema
de reparto de axudas.

O responsábel local do BNG
en Monforte, Mario Lois Pérez
Domínguez, denunciou as ofer-
tas de obras que realizou no últi-

mo mes o PP nas parroquias de
Baamorto, Reigada, As Fontes e
Fiolleda, cando nos últimos oito
anos o PP gobernou o concello
–hoxe está nas
mans dos progre-
sistas e o alcalde
é do BNG–sen re-
alizar no seu día
ningunha das
obras ofrecidas.

O mecanismo
de reparto dos car-
tos da Deputación
consiste en que
dúas ou tres perso-
as asinan unha pe-
tición de subven-
ción en nome dun-
ha comunidade de
veciños que non
ten necesariamente que estar
constituída. En tempos, os cartos
entregábanse mediante cheque,

hoxe ingrésanse nas contas dos
asinantes da petición, aos que non
se lle esixe unha demostración re-
al de que efectivamente se reali-

zou a obra ou a
actividade sub-
vencionada. A
obra certifícaa o
alcalde se é do PP
ou o contratista da
obra e a Deputa-
ción comproba es-
te extremo através
dos que asinaron a
petición.

Poucos son os
que cren na mala
fe dos dous con-
denados, pero o
deficiente sistema
de control levou a

que unha vez descuberta a irregu-
laridade o peso da xustiza recaese
sobre eles. Houbo outros casos

semellantes, aínda que nestes a
culpabilidade foi maior, como no
caso do último alcalde popular de
Foz ou o do Vicedo. En realidade,
ante un eventual control dos car-
tos por parte da xustiza ninguén
está a salvo, agás o alcaldes do
BNG e do PSOE, xa que estas
axudas están concibidas para evi-
tar que os concellos da oposición
podan aproveitar as axudas dos
fondos públicos provinciais. Por
esta razón, no seu momento o
BNG pediu a incriminación do
presidente da Deputación, Cacha-
rro Pardo, xa que o considera cul-
pábel da situación.

Tras a condena contra o al-
calde da Pobra do Brollón, este
anunciou o seu recurso, así como
a súa dimisión no cargo e a súa
baixa como militante do Partido
Popular, circunstancia que o PP
“valora positivamente”.♦
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Latexos

Os 350
abaixo
asinantes
X.L. FRANCO GRANDE

Volven os manifestos
dos “abaixo asinantes”
que tanto privaron no

tardofranquismo.  Foron unha
maneira de actuar
politicamente, xusto porque
non había política. Ó non  ha-
ber liberdade de expresión, a
xente expresábase con
manifestos. Un abaixo asinan-
te comprometía a súa liberda-
de, o seu patrimonio, pois po-
día ser brutalmente multado,
e, expoñíase tamén a ser
fichado. Pero agora  non se
compromete a nada. Máis que
acto de valentía, parece covar-
día  facer de abaixo asinante. 

Habendo como hai canles
políticas para expoñer preten-
sións ou para  tratar de
convencer ós demais de
proxectos, aspiracións e
programas, non só se está su-
plantando o rol dos políticos,
senón que o que de verdade
se está facendo é empoleirarse
atribuíndose condicións que
non se teñen (350 intelectuais
non os houbo nin na Atenas
de Pericles), o que é unha ma-
neira máis de enganar á xente,
ou pretendendo influencias  e
poder  máis perto do desexo
que da  realidade.

A xente xa está cansa das
mentiras dos políticos como
para que agora lle veñan con
estes fraudes os “intelectuais”.
Porque esa é outra: un empeza
a repasar a lista dos 350 e non
pode menos de preguntar que
terán  de intelectuais o Sr.
Umbral, o Sr. Bono, o Sr.
Almodóvar  e moitos outros
que ninguén coñece de nada.
Esquecíame dicir que entre os
350 “intelectuais” está tamén
o Sr. Vázquez, intelectual  de
La Coruña. Convén dicilo pa-
ra así ter unha idea de que vai
a cousa.

Porque a cousa vai de vul-
garidade e de tópicos baleiros
de contido que ben poderían
subscribir o Sr. Aznar, o Sr.
Acebes ou o Sr. Michavilla.
Ou Franco ou José Antonio.
Porque aí están xuntos os
tópicos que o PP manexa cada
día e os que ben sabemos que
vai manexar na campaña elec-
toral, incluído o medo a unha
desintegración do país. Pero,
iso si,  envoltos no estilo que
o PP adoita,  primario e non
intelectual.

Non é como nos tempos de
Franco: por entón  eran as for-
zas progresistas as que se
manifestaban, as que non tiñan
canles para facelo, as que se
lles negaba a súa voz. Agora
son as xentes máis
reaccionarias, moitos deles
franquistas sen sabelo,  as que
se manifestan a prol das teses
máis xenuínas do PP. Quero
pensar que algúns nin se deca-
taron de onde os meteron. Pero
non é nada novo: iso tamén pa-
saba nos tempos de  Franco.♦

Suicidios
Di Le Monde que en Francia son máis de
3.000 as persoas maiores que se suicidan
en silencio cada ano. Por aquí, dende que
morreu Xaime Quintanilla, apenas hai xa
quen se ocupe deste tema. Como di o ex-
perto francés Arnaud-Castiglioni, “hiper-
valorizamos a imaxe da xuventude” e os
vellos rematan sendo unha “mercadoría
descartábel”. Empézase pola depresión, a
única enfermidade mental que se sabe ben
como curar pero que moitos médicos de
escasa formación confunden con outras
doenzas incurábeis como o Alzheimer, e
acábase entrando no túnel que conduce á
morte voluntaria. Os franceses acaban de
discutir este tema en Toulon. E aquí que se
fai? Sabe a Xunta cantos vellos se colgan
da viga da súa casa cada ano?♦

El Punt
O diario catalán El Punt celebra o seu vinte
e cinco aniversario. Con edicións para Giro-
na, Maresme, Barcelonés Nord, Vallés Oc-
cidental, Penedés e Camp de Tarragona, é
unha publicación en catalán que ten unha
difusión media de 30.000 exemplares e
130.000 lectores. E por aquí, con estes pe-
los. Nin referencia de edicións en galego.
Menos mal que nos queda A Nosa Terra.♦

Nunca Mais
As institucións helvéticas tramitan axudas
económicas a Nunca Mais por valor de
100.000 francos. O Parlamento Europeo
recibiu unha delegación desta plataforma
para tratar o caso do Prestige. E o gober-

no de Fraga? E o de Aznar? Coma sempre.
Coma Bush, colocando a Nunca Máis no
eixo do mal.♦

Software libre
Para que non se diga que só criticamos a
Xunta. O goberno autónomo galego non o
fai todo mal. Segundo acaba de publicar La
Voz de Galicia, están a repartirse nos cen-
tros de ensino 500 ordenadores capacitados
para arrincar tanto no sistema operativo
Windows como no Linux. Por fin a Admi-
nistración galega segue o camiño iniciado
polas comunidades autónomas de Extrema-
dura, Andalucía e Catalunya –neste caso, só
no que toca ao Parlament, de momento– e
por varios países do norte de Europa, e da-
lle cabida ao chamado software libre, moito
máis barato, seguro e creativo.♦

C r o q u e s PERFECTO CONDE

O BNG pedira a incriminación de Francisco Cacharro Pardo

O plano de axudas da Deputación de Lugo
leva ao cárcere o alcalde do Brollón

Manuel Casanova, sentado, presentou a súa dimisión, aínda que continúa a defender a súa inocencia.

Aos asinantes
da petición non
se lle esixe unha
demostración
de que se realizou
a actividade
subvencionada.



A. EIRÉ
A anterior corporación aprobou
por consenso o avance do Plano
Xeral de Vigo. O ex alcalde, Pé-
rez Mariño, rachou o acordo e
oponse ao deseño urbanístico
trazado a iniciativa do BNG. Os
socialistas de Mariño centran
agora todo o debate nas alturas
das torres. Cales son as causas?

O mítin de Rodríguez Zapatero
en Vigo a pasada semana tivo o
urbanismo vigués como eixo
fundamental e o ex alcalde Pérez
Mariño como estrela, en detri-
mento do candidato a senador e
ex alcalde Carlos Príncipe, que
non participou no acto.

Pero o debate céntrase prefe-
rentemente nas alturas que o no-
vo Plano Xeral vai permitir en
algunhas zonas. Daniel Pino, di-
rector do equipo de redacción do
PXOM, afirma que “o debate das
torres é absolutamente marxi-
nal”, lanzando a acusación de
“estar manipulado”.

O director de Consultora Ga-
lega, afirma que “é canto (o volu-
me total) e onde se contrúe, non as
alturas” o cerne da cuestión. Con
el coinciden a práctica totalidade
dos arquitectos e urbanistas que,
nunha atención sen precedentes,
están sendo entrevistados desde
hai meses nas páxinas locais de
La Voz de Galicia, nun intenso de-
bate de torres sí ou torres non.

Daniel Pino afirma non en-
tender a razón de que o PSOE

poña agora en circulación o de-
bate da altura das torres “cando o
avance do plano xeral foi asumi-
do por consenso”. Un consenso
dos partidos políticos e dos axen-
tes económicos e sociais vigue-
ses. Os mesmos que o 19 de fe-
breiro, na reunión do Consello
Sectorial de Urbanismo, deron o
pleno apoio ao modelo de cidade
do Plano xeral de Vigo. Dos 20
colectivos sociais, empresariais e
profesionais, incluidos sindicatos
e partidos, só se opuxo o PSOE.

“O PSOE está totalmente illa-
do, ten posturas irracionais e
marxinais”, acusa o nacionalista
Xavier Toba. “Quedou demostra-
do que o PSOE está absoluta-
mente só, todos os sectores con-
cordan coas liñas xerais do Pla-
no”, acusa o voceiro municipal
do PP Xosé Manuel Figueroa. Os
socialistas foran antes impulsores

do Plano e déranlle o seu pracet
ao avance presentado por Con-
sultora Galega, sendo eles mem-
bros do goberno municipal.

Mariño racha a unanimidade

Toda mudou coa chegada de Pé-
rez Mariño á alcaldía, apoiado
polo BNG, aínda que nas nego-
ciacións, segundo puido saber A
Nosa Terra, os socialistas non
obxetaran nada da política urba-
nística defendida polos naciona-
listas. Non tardou non embar-
gante Pérez Mariño e o seu equi-
po de concelleiros independentes
en tomar a iniciativa de evitar a
aprobación inicial do PXOM.

A primeira medida que puxe-
ron en marcha foi atrasar a dis-
cusión do avance do Plano, afir-
mando que estaba “incompleto”
e solicitando novos “informes” a

técnicos da Xerencia Municipal
de Urbanismo. Paralelemente
tentaron evitar a presenza de Xa-
vier Rivas na xerencia de urba-
nismo que, finalmente, levaría a
Mariño a renunciar á alcaldía ao
non conseguir impoñer o seu
candidato para este posto. Xavier
Rivas, fora elexido unánime-
mente por todos os partidos co-
mo xerente municipal de urba-
nismo, convertíndose nunha pe-
za fundamental na elaboración
do PXOM. A súa actividade foi
sempre ben recibida por todos os
colectivos sociais. O seguinte
paso, posto en marcha por Pérez
Mariño, foi o de despedir a Con-
sultora Galega, empresa redac-
tora do Plano. Semella claro que
Mariño tentaba modificar os cri-
terios consensuados de redac-
ción do PXOM.

Segundo fontes do propio

PSOE, Pérez Mariño impulsou
unha investigación para indagar
se no PSOE ou no BNG había in-
tereses urbanisticos ocultos. Non
se sabe se atopou algúns entre os
socialistas e os usou como ele-
mento de presión. Semella lóxico,
en cambio, crer que non atopou
irregularidades entre o BNG, pois
nese caso xa terían saido á luz.

En todo caso, Pérez Mariño
sí ten falado internamente da
existencia de hipotéticos intere-
ses do PSOE e do BNG e, polo
tanto, da súa connivencia co PP.
De feito, a comuñón de intereses
entre BNG e PP foi un dos argu-
mentos usados polo ex alcalde,
primeiro para xustificar interna-
mente o relevo de Xavier Rivas e
logo para explicar porque os na-
cionalistas “lle entregaron a al-
caldía a Corina Porro”. Mentres,
internamente e ante a opinión
pública, Mariño pretendía erixir-
se como expresión de integrida-
de e de posicións insobornábeis. 

O debate das torres

Desde o comezo do mandato da
nova corporación, o tema das to-
rres fíxose presente nalgúns me-
dios de comunicación e nas críti-
cas de Pérez Mariño e os seus
achegados ao BNG. Se cadra
porque o “tema das torres” ten
unha percepción negativa ante
unha cidadanía que olla o urba-
nismo con moitos perxuícios.
Algo que é facilmente compren-
síbel para calquera que viva ou
visite Vigo.

Por que a teima de Pérez Ma-
riño coas torres? É unicamente
un recurso populista fácil? Tráta-
se de realizar oposición de xeito
negativista como acusan o PP e
mesmo o BNG, neste e noutros
temas? Existen intereses ocultos
por parte do grupo liderado polo
ex alcalde dentro do PSOE? Te-
ñen algo que ver con esta postu-
ra as reunións do chamado Gru-
po de Samil? O único que seme-
lla demostrado até agora é o afán
de Pérez Mariño de centrar o de-
bate nas alturas e o feito de que
aínda non expuxo nunca as súas
ideas sobre o urbanismo vigués.

O debate das torres, segundo
os urbanistas, é non embargante
un debate marxinal. Segundo un
documento do grupo municipal
do BNG ao que tivo acceso A No-
sa Terra, “a ordenación mediante
edificios altos, non trae consigo
maior especulación, evita as orde-
nacións en “pantalla” (como as de
Torrecedeira, San Xurxo Badía
ou Travesía de Vigo) e favorece a
liberación do máximo de territo-
rio para uso social e zonas ver-
des”. No BNG comparan o urba-
nismo da rúas antes citadas co le-
vado a cabo na Bouza. No docu-
mento dos nacionalistas afírmase
que “este tipo de ordenamento
non pode ser extendido e compre
utilizalo con mesura, pois en moi-
tas áreas da cidade non se deixa-
rían notar os seus beneficios e
destacaría o negativo”. Ademáis,
o BNG afirma que “non hai que
sacralizar a cifra de 30 andares,
senón que pode ser nun caso con-
creto, 20, 15 ou os 24 que xa se
poden construír agora”.

O que semella é que o debate
xornalístico non se está a centrar
nunha ordenación detallada, onde
os volumes se definan en cada zo-
na, nin no estudo da máxima efi-
cacia para un espacio concreto.♦
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Mariño queda só ao rexeitar o avance do Plano Xeral 

O PSOE centra o debate do urbanismo
de Vigo nas ‘torres’

A.E.
A comezos dos oitenta, Fran-
cisco Vázquez foi alcumado
polos nosos colegas de El Ide-
al Gallego, o recordado Pita e
o noso actual colaborador X.A.
Gaciño, coma Faraón. Un no-
me, sen dúbida acaido pola súa
querencia polos grandes mo-
numentos que máis tarde se

plasmarían en obeliscos e pirá-
mides. Pero tamén a súa teima
por construír alturas. Así o
PXOM de A Coruña permite a
construción de rañaceos de até
50 pisos. Non contento, Fran-
cisco Vázquez esta a deseñar
agora un plano para o porto
“semellante ao de Hong-
Kong”, segundo as súas pro-

pias palabras, que se caracteri-
za por ter unha fachada maríti-
ma con algunhas das torres
máis grandes do mundo. Os
defensores deste proxecto, en
chan público, afirman que os
rañaceos non teñen porque ser
perxudiciais. Dase a casualida-
de que son os mesmos que cri-
tican as 30 alturas de Vigo.♦

Os cincuenta pisos da Coruña

PACO VILABARROS



Despois dos cambios na direc-
ción do BNG, como se afrontan
estes comicios?

Co convencemento de que os
resultados van ser positivos. No
meu caso penso que é necesario
que a voz de Vigo e de Pontevedra
se escoite en Madrid. Temos que
estar en igualdade de condicións
que o resto de lugares do Estado
español. Sobre todo cando se to-
man decisións que afectan ao noso
futuro. Hai moito que reivindicar. 

As últimas enquisas publica-
das agóiranlle ao Bloque unha
subida en votos e representantes.

Nas últimas eleccións xerais
non tivemos seis deputados por
menos de 20.000 votos. Tamén
houbo un problema de ubicación
dos mesmos. Repartidos doutro
xeito en cada circunscrición pro-
vincial teriamos acadado grupo
propio. As previsións que temos
son optimistas. As nosas enqui-
sas indican que aumentaremos a
nosa representación no Congreso
e no Senado. E non digo optimis-
tas porque o noso fin sexa unica-
mente ter máis representación en
Madrid, senón porque un BNG
forte será esencial para que Gali-
za sexa escoitada. Nunca se falou
tanto dos nosos problemas como
durante esta lexislatura, grazas
aos tres deputados do Bloque. 

Seguindo coas enquisas, es-
tas tampouco lle dan a maioría
ao PP. O Bloque dixo que esta
sería unha campaña de diálogo
e que non vai apoiar a ningun-
ha forza estatal a priori. En que
consiste esta nova estratexia?

Pensamos que gañe quen gañe
as eleccións, ningún partido vai
obter maioría absoluta. Por outro
lado, confiamos en que o BNG te-
ña unha maior representación.
Partindo destas dúas premisas, de-
claramos que o Bloque vai ir a
Madrid a pactar por Galiza. Nós
imos trasladarlle aos partidos que
queiran facerse co Goberno cen-
tral as nosas reivindicacións. Que-
remos unha sanidade ben pagada
e que os galegos non teñamos que
pagar nin un céntimo de máis po-
la gasolina para financiala. Pre-
tendemos un sistema educativo
máis desenvolvido, que a nosa xu-
ventude non teña que emigrar, que
deixemos de estar á cola en be-
nestar social, que non esteamos
dous puntos por riba da media es-
tatal en índice de desemprego, etc.
Estes temas serán os que negocia-
remos, sen mirar as siglas ou a
ideoloxía. Pactaremos por Galiza,
sexa con quen sexa.

No caso do Senado, estase a
falar moito da súa reforma para
conferirlle un carácter territo-
rial. Cal é a proposta do BNG?

Apostamos por unha reforma
que converta o Senado nunha cá-
mara onde se represente a plurali-
dade do Estado español. O mode-
lo actual deixa moi poucas posibi-
lidades para que os partidos na-
cionalistas estean debidamente re-
presentados. Queremos que o Se-
nado sexa o lugar onde se debata
unha nova concepción do Estado.
E desexamos que este debate se
produza en condicións de igualda-
de para todo o mundo, sobre todo
para nacionalidades como a nosa.
Neste sentido, o Senado serviría
como acicate e chamada de aten-
ción ao Congreso, que pode verse
como a cámara máis lexislativa. 

É vostede unha das figuras
emerxentes no BNG ao ser de-
signado responsábel de comu-
nicación da executiva. Como
conducirá esta área?

Buscaremos darlle un xiro á
comunicación. Non só na forma,
senón tamén nas mensaxes. Pensa-
mos que o BNG ten que facerse
máis entendíbel e para iso precisa
renovar a súa linguaxe. A labor
histórica que ten feita o Bloque foi
importantísima, pero os tempos
cambian e hai que adaptarse a eles.
É importantísimo chegar á xente.
Para iso hai que falar con ela e usar
tamén as novas tecnoloxías.

Os tempos cambian, pero se-
mella que cada vez hai máis aco-
so sobre as ideas nacionalistas.

Hai poderes interesados en
que corran malos tempos. Algun-
has formacións antepoñen as súas
ideas partidistas ou o seu modelo

de goberno a recoñecer os derei-
tos dos países e nacionalidades
que configuran o Estado español.
Igual que lles preocupa aos depu-
tados do PP e do PSOE escollidos
por Galiza que haxa unha repre-
sentación do BNG en Madrid. A
nosa presenza fainos quedar en
evidencia. Aí están os datos. Tan-
to en número de iniciativas, como
en número de interpelacións de-
móstrase que os deputados do PP
e do PSOE non actúan defenden-
do os nosos intereses, senón que
se limitan a levantar unha man pa-
ra apoiar o que digan os seus res-
pectivos partidos. A estas persoas
que non actúan como galegos,
aínda que evidentemente si que o
son, moléstalles a nosa voz por-
que lles lembramos que están aí
para defender os intereses daque-
les aos que lles pediron os votos. 

Os medios están a centrar a

súa atención nos dous grandes
partidos.

É algo que ven sucedendo
dende sempre. Tanto o PP, coma o
PSOE tentan bipolarizar a campa-
ña. Procuran agochar a voz dos
que temos algo máis que reclamar
para o noso país. Por sorte a cida-
danía vai entendendo cada vez
máis quen pode defender mellor
os seus intereses. Posuímos datos
que indican que cando lle pregun-
tan á cidadanía se o BNG defende
os intereses de Galiza, esta con-
testa nunha alta porcentaxe que si.
Declaran que un grupo forte do
BNG axudaría a acadar maior
atención para o país. Por iso, o
que nos queda a partir dese dato é
seguir traballando para que a xen-
te entenda que este é o momento
de Galiza. Non podemos deixar
pasar outra oportunidade para su-
bírmonos ao tren do benestar e

das melloras sociais, como teñen
noutros lugares do Estado. Hai un
exemplo que clarifica o que digo.
As dúas cidades con maior índice
de calidade de vida son Vitoria-
Gasteiz e Girona. Non é casuali-
dade que unha sexa de Euskadi e
outra de Cataluña. Os habitantes
deses países entenderon que for-
zas propias contribúen a un maior
desenvolvemento e progreso.

Pensa que os electores vota-
rán en clave distinta que nos
comicios municipais?

Si, porque nestas eleccións es-
tase xogando algo máis que a xes-
tión dos nosos concellos. Estámo-
nos xogando que a cidadanía con-
te e teña peso. Teñen o exemplo
de deputados e senadores que ve-
ñen aquí en campaña electoral e
que despois en Madrid non abren
a boca en toda a lexislatura. 

O pacto de Santiago pode
abrir as portas a un novo pac-
to en Vigo?

O BNG sempre se caracteri-
zou por mirar cara adiante. En Vi-
go o que máis nos preocupa é que
a cidade avance e que os grandes
proxectos que deixamos encarrei-
rados se desenvolvan. En todo ca-
so, os votantes teñen que entender
que nestas eleccións non nos xo-
gamos o problema de Vigo, senón
o de Galiza e iso é o que me preo-
cupa nestes momentos. O que
aconteceu en Santiago demostra
que o BNG non ten ningún tipo de
problema á hora de dialogar e
chegar a acordos co PSOE. E pa-
ra terminar con este tema, teño
que recalcar que en Vigo non foi o
BNG quen renunciou á alcaldía e
ao pacto. Para chegar a un novo
acordo teñen que darse unhas con-
dicións que nestes momentos non
se dan e que ademais a cidadanía
non entendería.

Ven de celebrarse unha
reunión dos partidos asinantes
da Declaración de Barcelona
despois de permanecer estan-
cada durante algún tempo. 

Seguimos considerando que é
moi importante que aquelas for-
macións políticas que temos unha
concepción do Estado distinta dia-
loguemos e cheguemos a acordos.
Pero sempre antepoñendo os inte-
reses de Galiza. Non imos nego-
ciar nada coas outras forzas nacio-
nalistas que non sirva para poñer o
noso país no lugar que lle corres-
ponde. Se iso non o ten claro al-
gunha das forzas nacionalistas, di-
rémoslle que imos pactar por Ga-
liza e por ninguén máis. 

Despois do accidente do
Prestige, persoas do mundo da
cultura volveron recuperar a
súa actividade política no
mundo do nacionalismo. Que
supón isto para o BNG?

Para nós é moi importante. Es-
tes homes e mulleres representan
un amplo abano da cidadanía e
nalgúns momentos lideran move-
mentos importantes. A súa incor-
poración ao BNG quere dicir que
estamos acertando á hora de invo-
lucrarnos nesa estrutura social que
quere unha Galiza distinta. Que
persoas como Suso de Toro se in-
corporen ao noso traballo é repre-
sentativo de que a sociedade gale-
ga vai reclamando máis dignidade
para o noso país. Eles fixeron
moitísimo durante a traxedia do
Prestige para que Galiza se puxe-
se no lugar que tiña que estar.♦
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ELECCIÓNS XERAIS

Santiago D. Olveira
‘Apoiaremos ao partido que ofreza máis

beneficios para Galiza’
RUBÉN VALVERDE

É unha das figuras emerxentes dentro da nova dirección do BNG. Responsábel de comunicación,
membro do Consello Nacional e concelleiro de Vigo, agora preséntase como candidato a Senador por
Pontevedra. Segundo Olveira, “o BNG ten que facer unha campaña didáctica para explicarlle á cida-
danía que este é o momento de Galiza e nós somos quen mellor pode defender os seus intereses”. 

PACO VILABARROS
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e tambor      
X.M. SARILLE

Na sociedade do espec-
táculo, as
declaracións do

ministro de Defensa sobre
Marrocos  poden parecer
simples arroutadas de
campaña electoral, barbarida-
des que non chegan a nada.
Non é así. As palabras non
son inocentes case nunca,
con elas tamén se dispara e
axudan a cavar trincheiras ou
a pertrechar avións para o
ataque. Con espectáculo ou
sen el, o ministro busca
aumentar a tensión con
Marrocos,  conscientemente,
por orde do Presidente do
Goberno, dentro da tradición
da dereita totalitaria españo-
la, vella coñecida do pobo
marroquí, por certo.  

Non hai casualidades nin
palabras inoportunas. Como
Marrocos xa non é o aliado
privilexiado dos EE UU,  hai
menos dun mes varios
avións de guerra do exército
español violaron o espazo
aéreo na rexión de Nador. A
ministra de Exteriores
desculpouse, explicouse
como ela sabe. Era un
despiste por mor da néboa,
parece que dicía. A prensa
informou desa agresión no
seu día, mais agora case
todos os xornais prefiren non
lembrar o caso, e así evitan
que o lector relacione un
conflito co outro. Optan por
potenciar a amnesia,
emascarar a evidencia e tirar
ferro nun asunto
escandaloso. Desta maneira
mantemos un perfil baixo
ante a nosa propia vergoña.
Aínda que non imos
enganarnos: todos sabemos
que os mouros son os outros,
e por moi pseudofascista que
sexa o noso ministro, á fin é
o noso pseudofascista. 

Estamos na sociedade do
espectáculo. Tamén na socie-
dade da desmemoria. Todo o
que é vello merece perecer
canto antes. Debemos
acostumarnos a vivir o
momento, a non lembrar na-
da do que foi, ser como
nenos, buscar o riso bobo e
as sensacións imediatas. 

O que contan os historia-
dores, no entanto, é que este
conflito dura séculos. Unha
agresión centenaria, raspiñei-
ra e infame contra un pobo
máis débil. Durante o século
XX os antecesores de Trillo
chegaron a dar ordes de
fumigar con gas mostarda os
territorios do Rif. Na actuali-
dade as mortes por cancro
entre a poboación do norte
marroquí aínda son seis
veces superiores ás do resto
do país. E mentres o ministro
fanfarrón fai a graza dicindo
que debeu invadir hai oito
anos a illa de Leila,
seguramente algúns pais de
familia bereber comecen a
tremer cando ouven falar es-
te cristián, crente, practicante
e membro numerario do
Opus Dei. ♦

A miúdo temos a impresión de que
os gobernantes nos ven como vo-
tos andantes, como nomes que na-
da significan, como números para
engordar estatísticas, non é? En
moi poucas ocasións nos sentimos
tratados como persoas, aínda que
entremos dentro do que os gober-
nantes poderían chamar persoas de
ben (que ben pagan impostos e
non se poñen pesados reclamando
os seus dereitos). Se iso é así, ¿co-
mo agardar que reciban tratamen-
to de persoas aquelas desafiuzadas
pola globalización e outras cir-
cunstancias da vida, apartadas do
mercado laboral e da lexión dos
consumidores? Nin sequera cabe
agardar que os gobernantes miren
para outro lado, como adoitamos
facer as boas persoas para non sen-
tirnos tan culpábeis. Os gobernan-
tes saben que deben facer algo e,
ás veces, fano, aínda que a miúdo
dean remendos en vez de solu-
cións que merezan aplauso. 

Morre carbonizada unha per-

soa sen nada, unha persoa que ocu-
pa unha nave abandonada para non
morrer de frío. Solución? Tapiar as
entradas desa nave para evitar que
se refuxien nela outros desafiuza-
dos que non buscan máis que algo
para comer e un canto onde pasar
as longas noites de inverno sen
morrer de frío. Será preciso pensar
que os que mantemos a ilusión de

non estarmos desafiuzados, tamén
os gobernantes, temos o corazón
tan encarouxado que xa nada nos
afecta. Que nas rúas de Composte-
la dan en aparecer vagabundos
mortos de frío? Sempre cheirarán
menos que a carne queimada nun-
ha nave abandonada.

A cultura dos muros semella
ter raíces fondas. Ou será que, por

iso do antroido, levamos caretas
que non nos deixan ver? Non
existe posibilidade de dar con so-
lucións máis humanitarias, mes-
mo acondicionar minimamente
unha nave abandonada para que
sirva de refuxio provisional para
os que non teñen onde abeirarse?
Para Carlos Manuel Calvo Vicen-
te, un case mozo de 35 anos pro-
cedente de Salamanca, calquera
solución sería xa demasiado sero-
dia. Pero non para outros. A ver se
do goberno de coalición recén es-
treado na capital de Galicia abro-
llan ideas máis imaxinativas ca as
de limitarse a tapiar bufardas e es-
peranzas. Ideas que tamén pode-
rán saír dos leais pagadores de im-
postos se por fin se pon en marcha
a idea de abrir a elaboración dos
presupostos (2006?) ás iniciativas
e propostas dos cidadáns. Daque-
la teremos menos escusas á hora
de culpar ós gobernantes das des-
feitas. Daquela poderiamos ser
máis cómplices.♦

Tapiar fiestras e
esperanzas 

XAVIER LÓPEZ RODRÍGUEZ

Ás institucións cóstalles atopar solucións imaxi-
nativas contra a marxinalidade. Non se arranxa a
penuria dunha persoa que debe vivir nunha nave
abandonada tapiando as fiestras do seu refuxio. 

Santiago

ESPAZOS NATURAIS DE GALIZA

Pontevedra A Coruña Lugo Ourense

Sr. Director
Rógolle que a partir desta data se sirvan atender con cargo á miña conta corrente/de aforros
Nº...................................................... os documentos de cobro que lle sexan apresentados por Promocións Cul-
turais Galegas S.A. en concepto de compra dos catro volumes da colección Espazos Naturais de Galiza.
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A Policía Xudicial investiga a
posibilidade de que o suceso es-
tea relacionado co mundo da
droga. No barrio do Graxal os
veciños coñecían a vinculación
de Clara Castro e de Manuel
Ríos cos estupefacentes. De fei-
to, nesa zona sempre se especu-
lou con que o asasinato de Ríos
foi un axuste de contas e non
nada que tivera que ver co fút-
bol. Ao parecer, segundo perso-
as que coñecían de preto á pare-
lla, “tanto Manuel Ríos como
Clara Castro arrastraban gran-
des débedas por asuntos rela-
cionados coas drogas”. 

Hai que lembrar que Clara
Castro acompañaba a Manuel
Ríos o día que este foi asasina-
do por outro afeccionado do De-
portivo. A explicación que se
deu naquel momento relacio-
nouse coa violencia no mundo
do fútbol. Segundo a versión
oficial, Manuel Ríos intentaba
que un grupo de Riazor Blues
non lle propinase unha malleira
a un seguidor do Compostela.
Sen mediar palabra, un seguidor
coruñés, que máis tarde se au-
toinculparía, deulle unha patada
no fígado a Ríos. O agresor, Ga-
briel Rodríguez, declarou pouco
despois de entregarse á policía
que lle propinou a patada “por
instinto”. 

Dous aspectos do relato que
transcendeu aos medios resulta-
ron estraños. Por un lado, se o
que fixo Manuel Ríos foi un ac-
to de heroísmo, por que Clara
Castro non avisou aos pais da
vítima? Nos días seguintes á
morte, os pais de Manuel Ríos
queixábanse de que coñeceron a
morte do seu fillo pola radio. En
segundo lugar, por que nunca
apareceu o rapaz do Composte-
la que foi heroicamente axuda-
do por Ríos? Aínda habería un
terceiro elemento sospeitoso.
Clara Castro estaba a carón do
seu mozo cando foi asasinado.
Sen embargo, na roda de reco-
ñecemento non conseguiu iden-
tificar a ninguén.♦
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A policía relaciónao cun caso de drogas

Asasinan á moza
do afeccionado do Depor
que morreu en Compostela

A última vítima, Clara Castro, cando o seu mozo fora asasinado.

R.V.A.
O mércores 25 de febreiro apareceu asasinada
Clara Castro, moza de Manuel Ríos, o segui-
dor do Deportivo que morreu o pasado ano
tras ser agredido nun partido de Copa do Rei
contra o Compostela. A Garda Civil atopou o

corpo da moza no piso en que residía, situado
na zona do Graxal. Previamente, os veciños
deran o aviso de que escoitaran unha forte
discusión no inmóbel. Algo que xa sucedía
cando Ríos vivía coa súa moza. Segundo os
primeiros datos, a rapaza foi apuñalada. 

Clara Castro
estaba a carón
do seu mozo
cando foi asasinado,
sen embargo
non conseguiu
identificar
a ninguén.
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Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

Arriba España!
LOIS DIÉGUEZ

Despois de ler o Manifesto “Pola unidade de España” que asinan non sei
cantos persoeiros nostálxicos daquela etapa das “banderas al viento”, lem-
bramos estes cantos que, co brazo e a man estirados, fronte á cruz dos “ca-
ídos por Dios y por España”, nos obrigaban a botar hai anos os señores da
Falange. Resulta un tanto divertido e, certamente clarificador, que unha
chamada “Unificación Comunista de España”, a través do seu xornal De
verdad, una a nostálxicos tan pouco diversos como F. Vázquez e José Bo-
no, membros de “Basta Ya” ou do “Foro de Ermua”, G. Bueno ou Rosa
Díez, en conceptos e frases aznaristas de “toda la vida” como “terrorismo
ou nacionalismo étnico excluínte amparado na barbarie de ETA”. Os úl-
timos feitos de ETA veñen inxectar un bo alimento  tanto ao PP como ao
PSOE, (fóra das liortas familiares teatralizadas entre ambos os dous) cu-
riosamente adubado en campaña eleitoral. O medo a esa España real-
mente plural na que se respeiten direitos e culturas, economias próprias,
idiomas e liberdades colectivas como paso imprescindíbel para ese en-
tendimento real das distintas nacións, non lles cabe na cabeza, quizabes
porque asi perderian ese poder de clan que exclue a calquera formación
que non sexa españolista, é dicer, negadora da variedade sen a cal, a de-
mocrácia non é posíbel. Se de súbito desaparecese ETA, irian-se con ela
o engano e a intoxicación e este tipo de manifestos xenófobos. Quizabes
por iso, a lacra que todos e todas temos que padecer hoxe, se perpetue, (e
son os nacionalistas os máis interesados en que isto non ocorra). Gracias,
pois, Farruquiño, por mostrar-nos outra vez as tuas teimas de guerreiro
imperial: ser, por unha parte, feudal no teu concello; pola outra, universal
até onde chegan as fronteiras desa tua España uniformada.♦

Subliñado

Non somos bonecos
do ‘Barriga Verde’
SUSO DE TORO

A frustración histórica que vive o noso país é moi agu-
da. Hai sectores sociais vivísimos mais nin sequera
son conscientes de si propios, non teñen unha imaxe
de si mesmos. A imaxe que temos de nós é a que nos
crean desde fóra, a través de estereotipos fixados his-
toricamente, e tamén a que proxecta quen nos repre-
senta política e institucionalmente, Fraga Iribarne, o
PP e todos os seus alcaldes de Sada, Toques e innúme-
ros franquistas e caciques. 

Con todo nós non somos iso, non somos un espan-
tallo anacrónico nin figuras dun guiñol grotesco. Por
máis que desde o conxunto da España nos sigan vendo
así. Por máis que teñamos que seguir aturando que des-

de Madrid nos digan que aquí somos máis franquistas
que ninguén. Iso non é certo. A pervivencia social, e
mesmo política, do franquismo no conxunto da socie-
dade española, excepto o País Vasco e Cataluña, que
cada unha, á súa maneira, son sociedades distintas, é
unha evidencia sociolóxica e niso nós non somos dis-
tintos. Non somos máis carcas que a sociedade madri-
leña que lles dá maiorías absolutas reiteradas a figuras
como José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz-
Gallardón, Esperanza Agui-
rre ou José María Aznar. Na
Galiza, polo menos, hai cida-
des gobernadas pola esquer-
da. E aínda que é certo que a
nosa prensa foi pasando case
toda ela a estar controlada
polo PP non temos un xornal
que exprese de maneira tan
directa o franquismo como o
xornal madrileño La Razón,
un exabrupto como ese e
que, ademais, teña lectores
só é posíbel nunha cidade como Madrid, que ten como
verdadeiro centro o Barrio de Salamanca. Non, non so-
mos nós máis carcas que Madrid. Nin eses vellos que
votan ordenadamente o que lles manda o cacique son
tan distintos dos que votan con semellante unanimida-
de en Extremadura, Castilla-La Mancha ou Andalucía.

A nosa socioloxía é moi parecida a outras terras ave-
llentadas, incultas e submisas. E a cultura política de
paternalismo e control grazas ao diñeiro público é algo
moi común fóra de aquí. 

E a cambio temos unha vitalidade cultural, social,
que non existe nesas sociedades. A Galiza está partida en
dous, e xunto a esa realidade social tan mísera e atrasa-
da existe un país moi vital e creativo. Por así dicir, nós
temos a Manuel Fraga Iribarne, o alcade de Sada coa fo-

to de Franco, o de Toques,
moitos caciques máis, é cer-
to; mais tamén temos o mo-
vemento social que se expre-
sou con Nunca Máis, todo ese
poder humano. Fáltannos es-
truturas de comunicación, po-
líticas, sociais para que iso te-
ña unha expresión constante
na vida pública, isto é un país
partido, é certo,  mais non é
un ermo. 

E debemos combater den-
tro de nós mesmos, entre nosoutros e tamén cara a fóra
esa imaxe na que nos queren encerrar. Non, non somos
figuras grotescas de guiñol. Somos unha sociedade con-
flitiva, con graves problemas, mais tamén con orgullo e
con ganas de vivir e saír desta trampa histórica que é es-
te posfranquismo.♦

O Tempo Aberto

Santalla de Bóveda, un dos monu-
mentos máis emblemáticos da
provincia de Lugo, tópase nunha
situación de deterioro que se o po-
bre Cilistro Fernández de la Vega
erguese a cabeza, el, que tanto es-
tudou esta construción na que se
puido ter ubicado un importante
centro do priscilianismo, de segu-
ro que volvía morrer do susto.

Santalla de Bóveda, todo un
fito para moitos viaxeiros que se
achegan á provincia de Lugo, es-
tá protexida por un toldo porque
as obras de rehabilitación seguen
atrasadas dende hai anos.

Xa hai tempo se acometera
unha rehabilitación do santuario
que foi considerada no seu mo-
mento como unha aberración xa
que se colocou sobre do mesmo
unha cuberta de cemento que fai
que dende lonxe semelle máis un-
ha construción do feísmo, que tan-
ta abunda por estas terras, que dun
monumento de centos de anos.

Aquel desastre de obras fixe-

ron que unha pequena piscina
que se topa no centro do habitá-
culo, sobre a que se especula que
mesmo puidera servir no seu mo-
mento como lugar para a práctica
do bautismo, quedou enxoita.

As fermosas pinturas que
adornaban as paredes interiores,
recollendo diversas aves, en espe-
cial perdices, e que se mantiveran
intactas durante séculos grazas ao
microclima alí existente, teñen
unha cor totalmente esvaída e,
por se as desgrazas fosen poucas,
hai uns anos un grupo de estudan-
tes derrubou unha das columnas

que flanqueaba a piscina.
Cecais por iso ninguén se

atreve a tocar nada en Santalla
de Bóveda, e cecais por iso ta-
mén, o mellor recurso que tive-
ron os seus responsábeis, é dicir,
a Consellaría de Cultura, foi
chantarlle un toldo como se dun
posto de feira se tratase.

Non está tendo sorte Santalla
de Bóveda. Agora, coas elec-
cións próximas, Cultura fala de
que ten confianza en que as
obras dean comezo este ano. Po-
de ser pero case seguro que o tol-
do, logo do 14-M, seguirá a cu-

brir o edificio deica que pudra.
Ou que o edificio se derrube.

Tampouco está tendo sorte a
Semana de Cine de Lugo, que ten
bailando o presuposto. Ou mellor
dito, todo semella seguir igual. 

Os seus organizadores anun-
ciaron no mes de setembro, can-
do rematou a última edición, que
se non se aumentaban as axudas
por parte das institucións, a Se-
mana tería que desaparecer por-
que sería imposíbel facelo cun
mínimo de dignidade cos cartos
que veñen recibindo.

Todo foron boas palabras na-

queles intres pero a organiza-
ción, que traballa con tempo
abondo, está comprobando que
do dito ao feito hai moito treito e
que ninguén semella querer sa-
ber nada de poñer máis cartos
para que a Semana non se perda.

Non hai presuposto de abon-
do, di a Xunta; non se pode au-
mentar, considera a Deputación;
algo hai que facer, dín dende o
Concello, pero aquí ninguén sol-
ta unha cadela a maiores.

Santalla de Bóveda e a Sema-
na de Cine de Lugo semellan
condenadas á desaparición ou á
decadencia. Os presupostos, co-
mo sempre, irán parar a asocia-
cións de mínima representación
pero fieis aos postulados políti-
cos dos que mandan; para festas
que non levan a máis de 500 per-
soas; para xantares da terceira
idade a cambio do voto, pero non
realmente para o necesario e que
lle dá nome fóra da provincia a
Lugo.♦

Presupostos
ANTÓN GRANDE

A rehabilitación de Santalla de Bóveda e o futuro da Semana do Ci-
ne están en perigo por unha deficiente xestión do diñeiro público.

Lugo

‘A Galiza está partida en dous,
e xunto a esa realidade social

tan mísera e atrasada
existe un país

moi vital e creativo”
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Pasaron catro anos e estamos de
novo no punto do que partiu
aquela lideira da construción do
novo Balaídos. Pasaron catro
anos para que o negocio soñado
de Horacio Gómez se sumase á
longa lista de grandiosos proxec-
tos non-natos que acompañan a
historia recente de Vigo. Era o fi-
nal lóxico e inevitábel para unha
iniciativa á que os políticos pres-
taron apoio forzados pola pre-
sión do consello de administra-
ción do R.C. Celta e as suas ar-
mas mediáticas, pero que nunca
contou con alicerces abondo for-
tes para prosperar.

Hai só unha década ningún
seguidor do Celta se atrevería a
apostar por que o seu equipo es-
tivese disputando a Liga Euro-
pea. O Celta é un club con tradi-
ción na primeira división, pero
sen patrimonio e modesto en re-
cursos e posibilidades. Un parti-
do con máis de 23 mil especta-
dores é habitual en case todos os
campos da “liga das estrelas”,
mentres que en Balaídos é un
acontecemento que raramente se
produce; incluso en segunda hai
clubs con máis socios dos que
nunca aspirou a ter o equipo ce-
leste. Pero os milagres no mundo
do fútbol ás veces se producen e
os éxitos deportivos empoleira-
ron nas listas de popularidade a
un presidente que non moito
tempo antes puxera o Celta ao
bordo do descenso por imperdo-
ábeis erros de xestión. Ao mes-
mo tempo que ampliaba os seus
negocios particulares, medraba a
ambición de Horacio Gómez,
que comezou a ollar con envexa
ao seu homólogo no Deportivo.
Pensou o presidente céltico que
o salto á area política era a fór-
mula axeitada para abrirlles as
portas á súa gloria persoal e de-
portiva e así, emulando a Augus-
to César Lendoiro, deu o paso
adiante. En troques de area de
praia atopou a lama das descuali-
ficacións e a dureza dos bancos
da oposición municipal. Fuxiu a
limpar e curar feridas e a artellar
unha nova estratexia.

Utilizando os seus arietes nos
medios de comunicación e ape-
lando ao fervor celtista dos afec-
cionados, Horacio Gómez creou
un estado de opinión favorábel á
construción dun novo campo de
fútbol. É incuestionábel que o
desgaste dos anos deixou a súa
pegada en Balaídos e que o esta-
dio non ofrece xa as comodida-
des e servizos que adoitan ador-
nar as instalacións que na última
década se foron construíndo en
toda Europa. A resposta do Con-
cello á demanda dun novo cam-
po de fútbol foi a elaboración
dun proxecto para a reconstru-
ción do estadio, bancada a ban-
cada, sen cambiar a súa ubica-
ción. A idea foi ben acollida por
todos menos por Gómez e os
seus colaboradores, que xa entón
tiñan no maxín outros planos.

Para os dirixentes do Celta, a
construción dun estadio nunca
foi un fin en si mesmo, senon un
medio para procurar o seu verda-
deiro obxectivo, realizar unha
operación urbanística que lles
permitise xerar unha nova fonte
de financiamento. Sen solo en
propiedade, o Celta non podía
aspirar a un “pelotazo” á manei-
ra de Florentino Pérez. Durante

moitos anos tivo que contentarse
con realizar pequenos negocios
consentidos polo Concello, co-
mo alugar os baixos de Balaídos,
de propiedade municipal, ou ex-
plotar a publicidade dos campos
da Madroa, tamén de titularidade
pública. Gómez tiña na cabeza
algo de máis envergadura e non
parou até conseguir que, o da-
quela poderoso, Xosé Cuíña
apoiase publicamente o seu pro-
xecto.

Coa Xunta como aval e a pre-
sión de determinados medios de
comunicación, os grupos muni-
cipais non viron outra saída que
sumárense aos planos do emer-
xente empresario. O 7 de xuño
de 2001 o pleno da corporación
aprobaba un protocolo no que se
estabelecía a fórmula de colabo-
ración entre o Concello e o Celta
SAD para a construción dun no-
vo estadio a través dos recursos
xerados pola concesión da ex-
plotación dun complexo hotelei-
ro, comercial e de lecer que se
ubicaría ao seu carón. Abríase
así o camiño para que Horacio
Gómez fixese realidade o seu
plano e por iso se permitiu inclu-
so anunciar que o novo estadio
podería estar construído en 2005.

Pero no camiño de Horacio
había moitas pedras que o presi-
dente do Celta non soubo esqui-
var. A primeira, o deseño do seu
proxecto. Os esbozos presenta-
dos ao Concello chocaron unha e
outra vez coa legalidade urbanís-
tica vixente. As sucesivas correc-
cións que houbo que introducir
atrasaron moitos meses o im-
prescindíbel trámite da modifi-
cación do Plano Xeral na zona
de Balaídos. A segunda pedra foi
o financiamento do proxecto.
Malia que Caixanova acudiu
presta na súa axuda, a Horacio

Gómez resultáballe complicado
cadrar as contas. Pero a pedra
máis grande, na que finalmente
se acabou estrelando a ambición
do presidente celtista, foi a opo-
sición de Citroën.

A dirección da factoría auto-
mobilística receou dende o pri-
meiro momento das intencións

do consello de administración do
Celta, temerosa de que a crea-
ción dunha grande área comer-
cial ás portas da fábrica prexudi-
case o sistema de produción ao
xerar atascos de tránsito impre-
vistos. As protestas de Javier
Riera escoitáronse moi claras
nos despachos de todos os que

estaban dunha ou doutra forma
implicados no proxecto. Non
obstante, non chegaron á opinión
pública mentres a Xunta mantivo
o seu apoio ao plano. En realida-
de, nin a Xunta nin os grupos po-
líticos con representación muni-
cipal confiaron nunca no éxito
do proxecto de Horacio Gómez,
conscientes dos seus problemas
para financiar a operación. Limi-
táronse a deixalo facer para evi-
tar así ser acusados de obstaculi-
zaren a transformación urbanísti-
ca de Balaídos e de prexudicaren
a institución celeste. 

Nestas, afundiuse o Prestige
e Manuel Fraga despediu a Cuí-
ña. O novo Balaídos quedaba sen
valedor e Riera agardou o seu
momento. Deixou pasar as elec-
cións municipais e recordoulle a
Ventura Pérez Mariño, o novo al-
calde, as conversas que mantive-
ra con el antes das eleccións. A
mensaxe foi demoledora: “hai
que escoller entre o proxecto de
Balaídos ou Citroën”. Mariño
asinou a acta de defunción do
plano de Gómez e case ninguén
ousou replicar.

Tras unha frustrada, por pou-
co meditada, proposta do PP de
trasladar o campo a Valadares,
volvemos ao punto de partida.
Estamos coma hai catro anos.
Santiago Domínguez, candidato
ao Senado polo BNG, desempoa
o seu vello proxecto de remodelar
Balaídos bancada a bancada. É a
solución máis racional, pero ten
un problema fundamental: ¿Quen
pon os cartos? Quizais a Deputa-
ción, tan comprometida co reto
europeo do Celta, ou a Xunta, to-
cada por un acusado sentimento
de xenerosidade con Vigo dende
que Corina Porro chegou á alcal-
día, accedan a dar ese paso. O
Concello, agora e hai catro anos,
ten outras prioridades.♦

O novo Balaídos.
Historia dun fracaso

XOSÉ MANUEL AÑEL

A remodelación do campo de fútbol foi un dos asuntos máis
tratados na prensa local. Catro anos despois de que Hora-
cio Gómez presentase o proxecto, este parece liquidado.

Vigo

NOVAS ENTREGAS DA COLECCIÓN TER RAZÓNS

A NOSA TERRA

Actores sociais,
loitas reivindicativas e
política popular.

ISABEL RAUBER

Adeus ao traballo?

RICARDO ANTUNES

N O V I D A D E



A.N.T.
Tras o aumento da condena
contra o crego de Baredo por
abusar sexualmente de seis ra-
paces, a parroquia de Baiona
comeza a asumir os delictos de
Edelmiro Rial. O fallo do Tribu-
nal Supremo incrementa a pena
desde quince a vinte e un anos.

O crego de Baredo, Edelmiro
Rial, non perdeu o apoio da súa
grei; continúa a consideralo ino-
cente, pero comeza a admitir que
tivo relacións sexuais con meno-
res, aínda que atribúe a estes últi-
mos a culpa dos feitos. “Se fose
un crego que abusa de nenos de
nove anos non tería dúbidas. Pero
os denunciantes son mozos maio-
res e están de volta e media. Se al-
go pasou, foi cousa deles, non de
Edelmiro”, afirmaba un veciño.

Até hai uns meses, nada pasa-
ra, segundo os veciños, todo fora
amañado polas vítimas e as súas
familias para acabar co crego. De
todos xeitos, a parroquia atópase
dividida e os partidarios do crego
continúan a realizar manifesta-
cións de apoio nas que esixen a
súa liberdade. Neste clima, as ví-
timas dos abusos foron sometidas
a unha presión social inusitada e
durante a vista oral a defensa de
Edelmiro Rial non dubidou en
empregar todo tipo de argumen-
tos para descalificalos.

Por moito que os veciños ago-
ra insinúen que houbo consenti-
mento por parte dos cinco acóli-
tos e do seu alumno de Relixión
vítimas dos abusos, o fallo lembra
que Edelmiro Rial aproveitou a
“gran ascendencia” que tiña sobre

eles e as numerosas invitacións á
súa casa para agredilos ou tentar
agredilos sexualmente.

Contra Rial non só existen as
declaracións unánimes das víti-
mas –que non entraron en con-
tradición durante a vista oral– e
os informes periciais que demos-
tran o uso da violencia e negan
que os rapaces fabulasen, tamén
está o testemuño do propio cre-
go, que recoñeceu ter durmido
varias veces coas vítimas na casa

reitoral so a escusa de non ter
que facer as camas. Con seme-
llante carga de probas e testemu-
ñas, a defensa non puido evitar
unha condena de quince anos en
primeira instancia.

Tras un recurso, o Supremo
vén de ampliar a pena a vinte e
un anos de cárcere por delictos
de abusos e agresións sexuais ás
seis vítimas. O aumento da pena
foi posíbel grazas a unha refor-
ma legal de 1995 que permitía

este extremo cando houbese no-
vas probas, neste caso un infor-
me pericial. De todos xeitos,
proporcionar un informe pericial
cando un proceso está tan avan-
zado é pouco habitual.

Sentenza homófoba?

A defensa de Rial anunciou que
aproveitará a posibilidade que lle
dá o fallo para recorrer diante do
Tribunal Constitucional. De to-

dos xeitos, en caso de aceptar o
recurso, este tribunal non entrará
a valorar os delictos –que xa son
firmes– senón a severidade da
pena en relación con outras con-
denas por condutas semellantes.

Aínda que testemuñas, pro-
bas e declaración de Rial son
concluíntes, a pena de vinte e un
anos tampouco é habitual. Unha
comparación con delictos do
mesmo tipo, pero no que as víti-
mas eran mulleres, pon de mani-
festo que no caso de Rial a pena
é moi superior.

A velocidade coa que se pro-
duciu todo o proceso tampouco é
habitual. A denuncia orixinal
provén da primavera de 2001. O
xuízo celebrouse en febreiro de
2003 e entre a sentenza da Au-
diencia de Pontevedra e o fallo
deste recurso non pasaron doce
meses, cando sempre hai que
agardar varios anos.

Implicación do bispado

“A actuación do acusado debeu
ser vixiada polo bispado”, sinala
a sentenza, que implica de modo
directo á diocese. Esta será res-
ponsábel civil subsidiaria no ca-
so de que o crego de Baredo non
poda pagar as indemnizacións
que obriga o fallo, 44.000 euros.

Non embargantes, o bispo de
Vigo, Xosé Diéguez Reboredo
non abandonou a súa postura
ambigua despois do fallo, non
condenou o comportamento de
Edelmiro Rial nin tampouco pe-
diu perdón ás vítimas. Limitouse
a insinuar que se ten que pagar as
indemnizacións, pagará.♦
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O Supremo aumenta a condena a vinte e un anos

Baredo comeza a asumir que o crego abusou dos rapaces

Edelmiro Rial vivía na Casa Retoral da igrexa de Baredo, aí foi onde se produciron a maioría dos abusos.             PACO VILABARROS

Veñen os bispos de dicir que os maos tratos
ás mulleres aumentaron por culpa do amor
libre e da revolución sexual. Estraña relación
que vincula o kamasutra co asesinato. Os
bispos, contra do que poida parecer, saben
moito do tema, non en balde a educación se-
xual ía incluída na clase de relixión non hai
tantos anos. Mais, neste caso, como fixo Mi-
guel Angel Aguilar, nunha tertulia radiofóni-
ca, hai que preguntarse, entre outras cousas,
de que revolución sexual falan. Aúltima, que
se saiba, foi a dos sesenta. Tan atrasada de in-
formación anda a xerarquía eclesiástica?

A Igrexa non é, non embargante, a
única en pensar así. Poñendo o cóbado no
mostrador dun bar é fácil ouvír asertos da
seguinte caste: “O que pasa é que agora as
mulleres queren andar con todos e de aí
veñen os líos”. 

Cabe descualificar todo isto simplemen-
te como un disparate? Ou, para alá do com-
poñente machista, hai algo no debate que es-
tá a xerar confusión e que compriría aclarar? 

O extraordinario crecemento da concien-
cia social sobre a violencia que sofre a mu-
ller e a cobertura que lle están a prestar ao
problema os meios de comunicación (non
todo é mao nos mass-media) xerou, penso
que na maioría da xente, a idea de que as
agresións sobre a muller aumentaron. E de aí
que os que se consideran aludidos ou os sec-
tores de machismo recalcitrante busquen
culpábeis novos e, por suposto, alleos a eles
mesmos: a liberdade sexual, o feminismo... 

Pero, vaiamos á proposición principal.
Aumentaron realmente as agresións á mu-

ller nos últimos anos ou o que aumentou foi
o número de denuncias? Non existen datos
comparativos, que un saiba, ao respecto,
precisamente por non existiren apenas de-
nuncias até hai poucos anos (nin unha xus-
tiza sensíbel e preparada para recollelas). 

E, coma sempre que faltan as estadísti-
cas, o investigador debe acodir á memoria
individual. Eu acudo á propia. A miña nai
tenme falado, ao longo
da vida, cun gran natu-
ralismo descriptivo, de
case todas as familias
que vivían na nosa rúa,
das súas virtudes e mi-
serias. Rememorando
agora todas esas histo-
rias e facendo balanzo,
calculo que en máis da
metade das casas –a rúa
era pequena e as fami-
lias doadas de coñecer–
producíanse con fre-
cuencia maos tratos. Algunhas das anécdo-
tas, sen chegar nunca a morte, son bastante
horrorosas, dignas de entrar a formar parte
dun mostrario do retorcemento psicolóxico e
da tortura. Estamos a falar dun período que
iría desde os anos trinta aos oitenta do pasa-
do século, cando todo iso se contaba sen ma-
tiz ideolóxico ou perspectiva crítica feminis-
ta algunha. Eran circunstancias, sobre todo,
compartidas entre as mulleres, con complici-
dade, solidariedade e compaixón. Poucas
das vítimas, moi poucas, se podían rebelar, é
dicir, marchar, fuxir. Non estaba a economía,

nin o ambiente social, para bolos. O diálogo
máis común era do seguinte teor: unha mu-
ller contáballe a outra que o seu home non lle
daba cartos abondo para o xantar e para os fi-
llos, non sabía administrarse e ademais che-
gaba moitos días borracho. Nese momento, a
outra muller, interrompía a ristra de queixas,
para preguntarlle, baixando a voz e en ton
confidencial: E pégache? Aoutra respostaba:

Ai, non, iso non. Pois
entón non te queixes,
respondíalle a amiga,
coma dicindo: que ti
non es das peores. A si-
tuación era arrepiante,
polo tanto. Na miña
opinión, ben peor que a
de agora. 

As teorías sociais
sobre a rebelión infor-
man de que non soe re-
belarse, neste caso de-
nunciar, o que está

máis oprimido, senón o que, dentro dos opri-
midos, está un pouco mellor. É dicir, para
protestar non só cómpren motivos, senón ta-
mén unhas condicións culturais, económicas
e de liberdade mínimas que permitan adqui-
rir conciencia, que posibiliten a solidarieda-
de e que habiliten saídas alternativas. Esa é a
situación que se dá agora e non hai corenta
ou sesenta anos. 

Por isto, alén de por outras razóns
que non se trataron aquí, é absurdo rela-
cionar a maior liberdade sexual actual
cos maos tratos.♦

Aumentou a violencia sobre a muller?
M.V.

‘En máis da metade
das casas –a rúa era

pequena e as familias
doadas de coñecer–

producíanse con
frecuencia maos tratos”



H.V.
O 28 de febreiro celébrase en
Barcelona a elección dunha no-
va Xunta Directiva tras a dimi-
sión do equipo de Olegario So-
telo Blanco un ano antes de
concluír o seu mandado. As dú-
as candidaturas que concorren
preséntanse como renovadoras
ben que unha ten perfil catala-
nista e a outra de continuidade.

Aínda que a xestión que desen-
volveu Sotelo Blanco recibiu al-
gunhas loubanzas, ningunha das
dúas candidaturas que concorren
preséntanse como continuado-
ras, a pesar de que un dos cabeza
de lista, Luís Lamas, na actuali-
dade é presidente do Consello
Consultivo do Centro. Lamas xa
foi presidente hai doce anos e
para defender a súa candidatura
recorre á programación vixente
durante o seu mandado. “É posí-
bel conectar coa xente, pero con
actividades interesantes, porque
eu non vin unha conferencia con
xeito desde hai sete anos. Cando
estaba de presidente, aquí viñe-
ron moitos intelectuais con
atractivo; estiveron Filgueira
Valverde, García Sabell, Ramón
Villares, Isaac Díaz Pardo... até
estivo Anxo Quíntana, aínda que
eu non estou pola politización do
Centro”, dixo Lamas.

Durante a súa xestión, La-

mas aproveitou unha oportuni-
dade para facer valer unha op-
ción de compra sobre o local do
Centro e adquiriu para a entida-
de as instalacións que tiña en
aluguer: mil metros cadrados
no medio das Ramblas barcelo-
nesas. Hoxe, a hipoteca non es-
tá completamente paga e as

axudas da Xunta son funda-
mentais para permitir o funcio-
namento do Centro. A pesar de
que Sotelo Blanco dimitiu por-
que os socios non acudían ás
actividades que organizaba a
súa directiva, para Lamas, non
hai crise no Centro, aínda que
ao tempo ofrece un programa

con actividades que leven xente
á entidade.

Fronte a Lamas, unha candi-
datura máis renovadora, pero
con menos opcións á vitoria, es-
tá encabezada por Anxo Baran-
ga. Para este último, a crise é no-
toria e a solución pasa por un au-
mento no número de socios que

permita maior independencia
económica e por un programa de
actividades que parta de asumir
que é unha entidade radicada en
Catalunya. Así, serían estas acti-
vidades as que permitirían au-
mentar o caudal asociativo.

A candidatura de Anxo Ba-
ranga tivo un xénese por casuali-
dade hai un ano e pico a raíz dos
sucesos acontecidos en Galiza co
acidente do Prestige, aínda que
os seus integrantes insisten en
negar calquera relación con Nun-
ca Máis. “Houbo xente nova que
empezou a vir polo Centro e co-
mezamos a falar e ter reunións
–explica Anxo Baranga–; poste-
riormente decidiuse facer unha
candidatura composta por once
persoas pero detrás dela hai tra-
ballando outras vinte. A min in-
vitáronme a presidila, pero can-
do xa estaba formada”. Neste
sentido, a candidatura de Baran-
ga distínguese da de Lamas en
que este último decidiu presen-
tarse e elixiu unha directiva para
acompañalo.

O quince de febreiro rematou
o prazo de presentación de candi-
daturas, que foron públicas o vin-
te deste mes. O sábado vinteoito,
de seis a oito da tarde, teñen lu-
gar as eleccións. O Centro Gale-
go de Barcelona conta cuns seis-
centos socios, pero non agarda un
número elevado de votantes.♦
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CATALUNYA

Catalanistas contra continuístas
nas eleccións ao Centro Galego de Barcelona

A.N.T.
Catalunya vive, en parte, unha
situación lingüística inversa á
da Galiza. En tanto que no noso
país a maioría da poboación que
tivo como lingua materna o ga-
lego educa hoxe os seus fillos
en castelán, en Catalunya estase
a dar, en parte, o fenómeno con-
trario: cataláns, educados en es-
pañol, estabelecen agora o cata-
lán como idioma de comunica-
ción cos seus fillos.

Estes datos derivan dun re-
cente informe da Generalitat,
no que se indica que o 50,1% da
poboación usa decote o catalán,
pese a que só o 40,4% tivo este
idioma como lingua materna. O
que explica que o catalán esteña
a gañar terreo, aínda que de for-
ma moderada.

O mesmo estudo dá conta de
que o 44,1% dos cataláns usa ha-
bitualmente o castelán, en tanto
que o 4,7% asegura empregar de
forma indistinta ambas linguas
na súa vida cotiá. Estas porcenta-
xes son tamén notabelmente dife-
rentes ás de Galiza, onde máis do
50% da poboación afirma expre-
sarse de cote nos dous idiomas. 

A Generalitat ten previsto
impulsar unha campaña de sensi-
bilización, con personaxes moi
recoñecíbeis socialmente a fin de
incrementar o uso do catalán.
Nesta campaña implicaranse xo-
gadores estranxeiros dos primei-

ros equipos de fútbol e líderes e
personaxes de distintos ámbitos. 

O conseller Bargalló, de
ERC, sinalou que as institución

tratarán de animar o uso social do
catalán, deixando nun segundo

termo a calidade e o asesoramen-
to da aprendizaxe da lingua.♦

Aumenta o número de pais que educa os fillos en catalán

O pintor Anxo Baranga encabeza unha das dúas candidaturas. A fotografía tomouse nunha exposición en Santiago.           A.N.T.



H.V.
Desde que o 11 de febreiro co-
mezou a folga de fame diante
dos xulgados de Lugo, multipli-
cáronse as mobilizacións, actos,
adhesións e sinais de apoio aos
tres integrantes dun piquete da
CIG condenados por un inci-
dente producido durante a fol-
ga xeral do 20 de xuño de 2002.

A Plataforma en Defensa das Li-
berdades foi a convocante das
concentracións celebradas diante
dos xulgados nas sete cidades
galegas o pasado 19 de febreiro e
ás que asistiron varios milleiros
de persoas. Para o vindeiro do-
mingo 29 de febreiro está previs-
ta unha manifestación na cidade
de Lugo que partirá ás doce da
mañá da Rolda da Muralla.

Durante as dúas semanas
que leva a folga de fame, desta-
cadas personalidades solidari-
záronse cos tres traballadores
condenados a 14 anos de cárce-
re e máis cos folguistas de fa-
me. Entre as mostras de apoio
figura a do premio Nobel da
Paz, o arxentino Adolfo Pérez
Esquivel, quen afirmou que
“estamos a vivir unha etapa en
que a imposición do autoritaris-
mo e a perda das liberdades pú-
blicas están en aumento e cóm-
pre restablecer o dereito e vi-
xencia democrática hoxe seria-
mente ameazadas”.

Ademais das mostras de soli-
dariedade recibidas, alcaldes, de-
putados, concelleiros, sindicalis-
tas, persoeiros da cultura e o es-
pectáculo visitaron aos folguis-
tas de fame. Nestas dúas sema-
nas celebráronse actos de todo ti-
po arredor da caravana na que se
realiza a protesta. Un exemplo
constitúeo o acto literario Pala-
bra de lei, no que varios escrito-
res rexeitaron, o 18 de febreiro,
as condenas contra os tres sindi-

calistas. Os actos sucédense a
diario, entre eles tamén destacou
a actuación ofrecida polos ma-
gos do colectivo Waldemar o
martes 24.

Ademais, ao tempo que se
sucedían as mobilizacións e os
actos reivindicativos por todo o
país, tamén íanse creando Plata-
formas en Defensa dos Dereitos
Civís nas principais localidades.

Que a sentenza contra os tres
sindicalistas preocupa é algo que
pon de manifesto o feito de que
sindicatos de todo o mundo e do
Estado español expresaron o seu
apoio mediante todo tipo de co-
municados. Así o fixeron as prin-
cipais centrais da Arxentina, Ve-
nezuela, Brasil Cuba, Colombia,
Bolivia, Eslovaquia ou Portugal.

Na Galiza os apoios chega-
ron de contado, aínda que na
Plataforma en Defensa das Li-
berdades non están todas as or-

ganizacións políticas e sindicais
do país. Até o momento, incor-
poráronse a esta plataforma os
sindicatos CIG, CUT, CNT e
CGT e as forzas políticas BNG,
IU, FPG e NÓS-UP. Nin o
PSOE, nin UGT nin CCOO pe-
diron incorporarse. A UGT deu
liberdade ás súas comarcas para
sumárense ou non aos actos que
se celebren en defensa das liber-
dades e o secretario xeral da
CIG, Xesús Seixo, amosou a
súa confianza en que este sindi-
cato tome partido tanto na Pla-
taforma como nas mobiliza-
cións. De momento, xa confir-
mou a súa asistencia á manifes-
tación de Lugo do día 29. Quen
non parece disposta a participar
é CCOO, que enviou unha carta
indicando que non se sumaba e
que en todo caso cabía a posibi-
lidade de realizar accións con-
xuntas noutras ocasións.♦
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O programa
economico do PP

MANUEL CAO

Os ruídos e manexos mediáticos tenden a diluír a importancia
dos programas dos partidos en tanto mecanismo básico de
captar a atención e inducir as preferencias de voto por parte
do elector. Non obstante, é bon referirse ás liñas básicas dos
programas e, en particular, ás propostas de política económi-
ca dos principais grupos políticos.

No referente ao PP, a súa proposta é continuista a respecto
do modelo da maioría absoluta do ano 2000 tendo en conta, ade-
mais, que a valoración da sociedade española sobre a situación
económica estímase como positiva. Da revisión do programa
electoral resalta o escaso grao de concreción e cuantificación de
xeito que os compromisos estabelecidos arredor desas propos-
tas teñen un valor moi limitado.  Destacamos o seguinte:

1.- Considérase clave manter o equilibrio orzamentario e
proponse un reforzamento da Lei de Estabilidade Orzamenta-
ria mediante un desenvolvemento regulamentario que com-
prometerá as automomías e os municipios. O sector público
sempre estará por debaixo do 40% de acordo coa estratexia de
desintervención estatal propia da dereita tradicional.

2.- Prométese unha nova redución de impostos directos
cun tipo máximo para o IRPF do 40% e un mínimo do 12% e
ofrécense maiores deducións para protexer as familias con fi-
llos. Prométense tamén, no Imposto sobre Sociedades, novas
reducións fiscais para as PEMES e un réxime fiscal especial
para as empresas adicadas en exclusiva a actividades de I+D.

3.- No ámbito da Seguridade Social, maniféstase o principio de
unidade de caixa e que as pensións serán iguais en todo o territorio
ao tempo que se remite ás recomendacións do Pacto de Toledo pa-
ra modernizar a protección social e garantir o seu futuro. A única
proposta cuantificada é a promesa de novas dotacións do Fondo de
Reserva para chegar aos 24.000 millóns de euros en 2007.

4.- No referente ao emprego, promoverase un Acordo Na-
cional polo Pleno Emprego cun diálogo social amplio e aber-
to que impulse o pleno emprego e a contratación estábel. O
resto das propostas abranguen todo o listado de políticas de
emprego que se poidan considerar. Chama a atención a im-
portancia concedida aos autónomos e ás PEMES como princi-
pais creadores de emprego (microempresarios, autoemprego),

A estrutura do programa do PP organízase en cinco gran-
des bloques temáticos (pleno emprego, maior benestar, futu-
ro mellor, unha España que conta e compromiso coa Consti-
tución) que incluen 39 epígrafes con idéntico modelo exposi-
tivo (balance, principios e obxectivos, as nosas propostas).
Este programa do PP 2004  é menos prolixo e detallado que
os anteriores e, moitas veces, non é máis que unha enumera-
ción de promesas e xeneralidades que tratan de abarcar case
todos os temas e problemáticas para xerar a máxima atracción
e minimizar o grao de repulsión. Tamén podemos considera-
lo un programa defensivo artellado arredor de premisas polí-
ticas consideradas datos inmodificábeis que reducen a marxe
de manobra para as políticas económicas e sectoriais. En to-
do caso, o importante deste programa radica no que está ago-
chado, esquecido ou é deducíbel do que se propón. Por exem-
plo, a desintervención producirá, necesariamente, unha me-
nor cantidade e/ou calidade das políticas públicas. 

No ámbito económico, habería que ir á análise das contradi-
cións entre obxectivos e ao contraste coa práctica económica dos
gobernos do PP. Iso só sería posíbel nun debate cara a cara co
resto do partidos o que obrigaría a unha maior precisión e cuan-
tificación dos programas. Os debates aumentarían a calidade do
sistema democrático e mellorarían tamén a calidade das políticas
públicas, ademais de facilitar as decisións dos electores.♦

‘É unha enumeración de promesas e
xeneralidades que tratan de abranguer

case todos os temas
para xerar a máxima atracción”

Actuación do Mago Antón diante da caravana na que se realiza a folga, o pasado 24
de febreiro.                                                                                            X. MARRA

Nova manifestación o domingo 29 

Multiplícanse os actos en
defensa dos sindicalistas de Lugo

Se eu fose autora escribiría unha peza en varios
lances:

Primeiro lance: érguese o pano. É a tarde do 19
de xuño, nas portas de Citroën entran os traballa-
dores cargados con mochilas e sacos de durmir.
Van pasar a noite na fábrica, na letra invisíbel do
contrato di que non teñen dereito á folga, que a ca-
dea non pode parar. Báixase o pano.

Segundo lance: érguese o pano. A caixeira do hí-
per está a falar cun piquete. Dilles que ela vai conti-
nuar no seu posto, que non quere ir á folga. O que
non lles pode dicir, a escasos metros do encargado,
é que non cobra as horas extra, que este ano non go-
zou das vacacións, que non lle chega o soldo e que
por riba o baboso do encargado aproveita para to-
carlle o cu cando ninguén o ve. Báixase o pano.

Terceiro lance: érguese o pano. Hai un grupo de
homes e mulleres diante da porta do almacén, for-
man unha liña tupida fronte ao coche que se ache-
ga de vagar coas luces apagadas. Son as seis da ma-
ñá. O piquete bate cos pés no chan para escorrentar
o frío. O coche pasa e marcha. Ao pouco tempo, o
coche volve a toda velocidade contra a porta do al-
macén, coma se non houbese un obstáculo humano
no seu camiño. Báixase o pano.

Cuarto lance: sobe o pano e vemos só tres traba-
lladores. Tres obreiros condenados ao cárcere por re-
clamar o dereito á folga. Diante deles pasan desafian-
tes só empresarios que non lles permiten aos seus tra-
balladores presentárense ás eleccións sindicais, os que
fan traballar as súas empregadas a xornada completa e
só lles pagan a metade, os que non teñen conta de que
a morte non leve máis mans. Báixase o pano.

Quinto lance: érguese o pano, no escenario
dunha praza de Lugo vemos unha caravana, diante
dela hai tres persoas sentadas. Son sindicalistas da
CIG. Están en folga de fame. Por riba das súas ca-
bezas vemos unha pancarta: “En defensa das liber-
dades. Solidariedade cos traballadores  condena-
dos”. A mesma pancarta que portarán o 29 polas
rúas de Lugo. Báixase o pano.

Todas as veces que o pano baixou as xentes do
galiñeiro apertaron os puños e ollaron con rabia ca-
ra aos señoritos lustrosos de bico sorrinte.

Non souben imitarte irmán Daniel, quizais porque
o teatro en que actuamos é unha ordinaria imitación
doutra época. Un teatro repintado e obsceno que ocul-
ta, baixo a alfombra, a vella madeira do patíbulo.♦

MARTA DACOSTA é escritora.

En defensa da liberdade
MARTA DACOSTA

Raxoi na Romaria Popular do Monte do Gozo en setembro de 2003. P .VILABARROS



PERFECTO CONDE
Os sindicatos temen que Izar
estea a pensar en desmantelar o
estaleiro militar de Fene a
través da prexubilación. Con-
tra esta posibilidade, piden
máis e mellor carga de traballo.

En novembro de 2002, cando os
traballadores de Izar denuncia-
ron o seu convenio laboral, xa
sabían que esta vez a negocia-
ción non ía ser coser e cantar.
Por primeira vez, tratábase de
estabelecer unhas relacións la-
borais que servisen para os tra-
balladores das antigas Bazán e
Astano con toda a complexida-
de que representaban os seus
respectivos planteis. Por un la-
do, o que antes se chamaba As-
tilleros Españoles, S.A. (AE-
SA), os “civís”, nos que había
mellores salarios, e, por outro, a
antiga Empresa Nacional Ba-
zán, con factorías en Ferrol,
Cartagena (Murcia) e San Fer-
nando (Cádiz), os “militares”,
que avantaxaban os anteriores
en prestacións sociais. Agora,
todos refundidos, había que
consensuar unha relación para
todo o grupo Izar.

Para comezar as dificultades,
a empresa negouse a equiparar
os salarios e recortou a promo-
ción de categorías que tiña a par-
te “militar”. Ester Rituerto, xe-
rente de Izar, unha profesional
bregada na experiencia da recon-
versión naval, mostrou a súa ca-
ra máis dura ao longo deste perí-
odo de negociación e foi pasan-
do o tempo até que os traballado-
res encresparon os seus ánimos e
comenzaron a mobilizarse hai
dous meses.

Polo medio de todo isto, a
empresa propuxo unha media-
ción arbitral que foi aceptada po-
la parte social, pero a súa resolu-
ción non foi logo admitida por
Izar que, nos últimos sete meses,
tivo o estaleiro de Fene “sen cra-
var unha punta”, en expresión de
Emilio Cagiao, dirixente da CIG.
Neste tempo, máis de 2.000 tra-
balladores das empresas auxilia-
res tiveron que irse de Ferrol. A
construción dalgúns bloques das
fragatas que están a frabricarse
na antiga Bazán ferrolá foi tras-
ladada aos obradoiros Juliana de
Xixón, aínda a pesar de que a
SEPI investiu máis de seis mi-
llóns de euros en preparar o esta-
leiro de Fene para adaptalo á
construción de barcos militares.

Os traballadores reclamaron
sempre que houbese carga para
os mil empregados fixos da anti-
ga Astano de Fene e para os
2.000 que reunían as súas em-
presas auxiliares, e, á vista do
que foi sucedendo, comenzaron
a pensar que a empresa o que
pretende é regular o emprego
deste estaleiro coa intención
mesmo de liquidalo. Represen-
tantes da CIG sospeitan que Izar
ten a vista posta nun plano de
prexubilación aplicábel a 700
traballadores e traslado do resto
ao que antes era Bazán. Desta
maneira, Astano desparecería
definitivamente con todas as
consecuencias.

Comarca castigada

A comarca de Ferrol, enorme-
mente castigada dende hai tempo
por todo o que significou a re-
conversión da industria naval,
sufriría así un novo golpe mortal
para a súa economía, e os traba-
lladores afectados non tardaron
en expresar publicamente o seu
malestar. É neste contexto no
que hai que situar os incidentes
que tiveron lugar no Concello de
Ferrol entre os manifestantes e o
primeiro tenente de alcalde da
cidade, Xoán Fernández, o 5 de
febreiro, un asunto que levou á
corporación ferrolá, agás ao
BNG, a acordar a personaliza-
ción do Concello como acusa-
ción particular nas dilixencias
abertas xudicialmente. Izquierda
Unida e PSOE votaron co PP a
favor desta acusación que algun-
ha fonte sindical entende como

“intento de criminalizar a acción
sindical”, opinión que parece
compartir a propia Izquierda
Unida da comarca da Arousa
posto que se diri-
xiu á de Ferrol
para pedirlle que
rectifique.

En realidade,
que ocorreu o 5
de febreiro no
despacho de Juan
Fernández? As
versións varían,
como sempre, se-
gundo quen as
conte. O conce-
lleiro de Indepen-
dentes por Ferrol
di que foi invan-
dido e golpeado
por un grupo de manifestantes
que, segundo as súas palabras,
“interromperon a democracia”.
Os acusados sosteñen que lle

preguntaron se podían pasar pola
súa oficina para colocar unha
pancarta no balcón e que el res-
pondeu que “só por riba do seu

cadáver”, e que
cando empurra-
ron a porta o mu-
nícipe arreoulle
unha labazada a
un manifestante,
dando orixe a to-
do o que logo su-
cedeu. As rela-
cións de Fernán-
dez cos traballa-
dores foron histo-
ricamente difíci-
les des que viviu
un conflito labo-
ral na propia em-
presa da súa fa-

milia. Curiosamente, mentres su-
cedía isto, os representantes dos
traballadores estaban sendo reci-
bidos polo alcalde, Xoán Juncal,

para presentárenlle as súas in-
quedanzas.

Do que non cabe dúbida é de
que a situación laboral de Ferrol
arrastra demasiado tempo de
icertidume e regresión. Xosé Dí-
az, deputado do BNG, nun deba-
te parlamentar que tivo lugar o 5
de marzo de 2002, xa indicou a
necesidade de crear un complexo
integral da construción naval en
Ferrolterra. O 11 de marzo de
2003, o Parlamento galego apro-
bou unha proposición non de lei
presentada polos nacionalistas
para instar á Xunta a realizar as
actuacións políticas necesarias
para que o estaleiro de Izar en
Fene recuperase a súa condición
de “estaleiro normal”. Na expo-
sición de motivos desta iniciati-
va, feita en agosto de 2002, xa se
advertía da “finalización com-
pleta da carga de traballo no pra-
zo dun ano”.♦
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Os sindicatos esixen que as administracións busquen mercados atractivos para o naval

Izar pretende liquidar o estaleiro de Fene

Porén, Izar mantivo a prohibi-
ción de construír buques mer-
cantes en Fene. Dende a Xunta
non fixeron moito máis que
converter este centro de traba-
llo en “moeda de cambio” para
as decisións que foi tomando o
goberno Aznar en Madrid. Fe-
ne foise convertendo en “sim-
ple subcontratista” das fábricas
de Izar fóra de Galiza. Ocu-
pouse de realizar os traballos
con menor valor engadido e
prezos de transferencia que fo-
ron anulando a súa capacidade
empresarial. Limitada a súa ca-
pacidade anterior de realizar
proxectos integrais do sector
off shore, a pesar da boa evolu-
ción destes mercados nese

tempo, e desaproveitada a bo-
nanza dos mercados nos últi-
mos anos, o estaleiro fenés viu-
se obrigado a enfrontar retos
que o colocaron nunha “peri-
gosa situación de viabilidade
coa eliminación das axudas á
construción naval na Unión
Europea, a caída do comercio
mundial dende o 2001 e a bai-
xa na demanda naval mercante.

A antiga Astano foi someti-
da a diferentes procesos de rees-
truturación que reduciron drasti-
camente o seu cadro de persoal
e que provocaron unha despro-
porcionada necesidade de sub-
contratación sen medidas regu-
latorias que normalizasen a rela-
ción entre as empresas. Estas e

outras medidas teñen provocado
autolimitacións produtivas que
impediron a realización de pro-
xectos integrais. Segundo Xosé
Díaz, “está claro que houbo in-
terese en aplicar un deterioro
permanente e gradual en Izar-
Fene”. Esta circunstancia plas-
mouse na “nula actividade co-
mercial que foi incapaz de facer
unha soa contratación en dous
anos, a pesar da bonanza dos
mercados off shore”. En efecto,
nos últimos cinco anos, instala-
ronse 72 artefactos flotantes de
produción de diferentes tipos, e
para o próximo lustro prevese a
instalación de 116 artefactos
máis, pero Izar-Fene o que fixo
foi seguir unha política de balei-

rado de gradas e de paralización
total da súa ocupación. Lonxe
de buscar a diversificación in-
dustrial que a comarca de Ferrol
necesita mediante a construción
de buques mercantes, barcos
militares, plataformas off shore,
reparacións e grandes transfor-
macións, os que deseñaron a
política industrial dos últimos
anos só parecen interesados en
estabeleceren o monocultivo da
produción naval de carácter mi-
litar, e este proceso pode levar a
unha situación laboral moito
peor aínda da que xa padece Fe-
rrolterra. Alguén pode sorpren-
derse así da raiba que aflora na
mobilización dos traballadores
dos estaleiros?♦

Monocultivo de barcos militares

Sospéitase que Izar
ten a vista posta
nun plano
de prexubilación
aplicábel a 700
traballadores e
traslado do resto ao
que antes era Bazán.



GUSTAVO LUCA
O candidato do PP á presiden-
cia do Goberno español, Maria-
no Raxoi, escribiu dous artigos
de talante racista na páxina de
opinión de Faro de Vigo, o pri-
meiro en 1983, como deputado
de Alianza Popular no Parla-
mento autónomo e concelleiro
de Pontevedra e o segundo en
1984, cando xa era presidente
de Deputación de Pontevedra.

A colaboración de 1983 leva por
título Igualdad Humana y Mode-
los de Sociedad e recibe de Faro
de Vigo o tratamento de artigo
principal, dentro da segunda pá-
xina do diario, reservada para
traballos de opinión de calidade.
Raxoi arremete dende o comezo
do seu artigo contra o que chama
tópico de la igualdad humana
que identifica como prédica do
modelo socialista votado mayo-
ritariamente en nuestra patria.
O deputado de AP está indignado
pola teima igualitaria do goberno
de Felipe González: En nombre
de la igualdad humana se aprue-
ban cualesquiera normas y sobre
las más diversas materias y (nes-
tas resolucións do executivo) no
se atiende a criterios de eficacia
(...) solo importa la igualdad (...)
salvoconducto que todo lo (sic)
permite hacer. 

Mariano Raxoi declara o seu
xúbilo polos argumentos do libro
La Desigualdad Humana, de Luís
Moure Mariño,  publicado en fe-
breiro de 1983 pola Fundación
Cánovas del Castillo. Un libro
que cualifica de excelente (...) y
que tal vez por ser un libro “desi-
gual” y no sumarse al coro gene-
ral, no ha tenido en lo que ahora
llaman “medios intelectuales” el
eco que merece. Raxoi anuncia
que atopou naquelas páxinas una
prueba irrefutable de la falsedad
de la afirmación de que (sic) to-
dos los hombres son iguales e,
nun arrebato de admiración por
Moure Mariño, declara: estamos
ante uno de los libros más impor-
tantes que se han escrito en Es-
paña en los últimos años. 

Luís Moure Mariño escribira
en 1936 Perfil Humano de Franco
e Galicia en Guerra, dous libros
para celebrar o golpe de Estado e
para lamentar que adversarios po-
líticos coma Castelao se librasen
dos tribunais militares mediante o
exilio. Raxoi non menciona o cu-
rriculum horrorum do autor de La
Desigualdad Humana. Fraga con-
cedeulle a Moure Mariño en 1990
a Medalla Castelao.

Nos artigos aos que nos vi-
mos referindo, Mariano Raxoi
lembra tamén que ya en épocas
remotas, y existen en este sentido
textos del siglo VI antes de Jesu-
cristo, se afirmaba como verdad
indiscutible que la estirpe deter-
mina al hombre, tanto en lo físi-
co como en lo psíquico. Porén, o
reparto de títulos de escravitude
ou nobreza non se fundamenta-
ba, en tempos de Pericles, en
probas científicas e por iso o au-
tor celebra que estos conoci-
mientos que el hombre tenia in-
tuitivamente –era un hecho obje-
tivo que los hijos de “buena es-

tirpe” superaban a los demás–
han sido confirmados más ade-
lante por la ciencia: desde que
Mendel formulara sus famosas
“Leyes” nadie pone ya en tela
de juicio que el hombre es esen-
cialmente desi-
gual. Confiando
na ciencia, o au-
tor sitúa o come-
zo da desigualda-
de humana no so-
lo desde el mo-
mento del naci-
miento sino desde
el propio de la fe-
cundación, e en
concreto desde a
contribución de
cromosomas ao
ovo fecundado.
Ao entender de
Raxoi, o ovo terá que apandar co
que lle cadre no reparto: El hom-
bre después, en cierta manera,
nace predestinado para lo que
habrá de ser. La desigualdad na-
tural del hombre viene escrita en
el código genético, en donde se
halla la raíz de todas las desi-
gualdades humanas: en el que
nos han transmitido todas nues-
tras condiciones desde las físi-
cas, color de los ojos, pelo, cor-
pulencia etc. hasta las llamadas

psíquicas como la inteligencia,
predisposición para el arte, el
estudio o los negocios  

Nun horizonte humano desi-
gual por natureza, todo o que se-
xa procurar a igualdade é algo

máis que un erro,
é un atraso: Por
eso todos los mo-
delos desde el co-
munismo radical
hasta el socialis-
mo atenuado que
predican la
igualdad de ri-
quezas (...) son
r a d i c a l m e n t e
contrarios a la
esencia misma
del hombre, a su
ser peculiar, a
súa afán de pro-

greso y, por éllo, aunque se lla-
men asimismos (sic) “modelos
progresistas”son un claro aten-
tado al progreso.

O destino humano, determinado
polo código xenético

Publicado o 3 de marzo de 1983,
o artigo de Raxoi procura disua-
dir a cidadanía democrática de
toda arela igualitaria e, é de te-
mer, tamén da igualdade de de-

reitos proclamada pola Constitu-
ción. O seu convencemento de-
terminista non deixa dúbida de
ningunha clase: o ser humano
nace predestinado para lo que
habrá de ser. 

Cinco meses despois de pu-
blicar en Faro de Vigo este arti-
go, Mariano Raxoi foi electo pre-
sidente da Deputación de Ponte-
vedra na sesión de 11 de xullo de
1983 (aínda que o propio Raxoi,
e algúns dos seus biógrafos, citen
sempre a data de 1986, que apa-
rece tamén na súa biografía ofi-
cial, seguramente por un erro)
Oito meses despois da aparición
de Igualdad Humana y Modelos
de Sociedad, a asemblea provin-
cial de Alianza Popular desígnao
por maioría presidente do partido
en Pontevedra.

Sendo xa presidente da Depu-
tación asina un segundo artigo en
Faro de Vigo de 7 de Xullo de
1984 no que parece máis decidido
que nunca a enterrar a Rousseau.
La Envidia Igualitaria é o título
desta nova colaboración que
arranca cunha lembranza do libro
de Luís Moure Mariño –un libro
a nuestro juicio apasionante es-
crebe Raxoi– e un canto ao ensaio
de Gonzalo Fernández de la Mo-
ra y Mon, ministro de obras pú-

blicas de Franco e autor dun ma-
nifesto spengleriano (espectro
avant la lettre de Francis Fukuya-
ma) publicado en plena Ditadura,
co título El Crepúsculo de las
Ideologías. Escrebe Raxoi:  Hoy
pretendemos descubrir otro libro
–La Envidia Igualitaria–  no me-
nos magistral (ca o de Moure
Mariño) que analiza con profu-
sión de detalles y argumentos
aquella afirmación (o autor refí-
rese sen dúbida ao título do libro
de Moure La Desigualdad Huma-
na) y el consiguiente problema de
la igualdad-desigualdad humana,
pero que añade a este estudio el
de otro tema no menos importan-
te e íntimamente unido al prime-
ro, cual es el de la envidia. 

Magistral, ampliamente lo-
grado, exhaustivo, profundo, bri-
llante, son algúns dos adxectivos
que Raxoi lle adica o libro de Fer-
nández de la Mora que encerra
sentencias como a que segue: El
reparto de la capacidad mental es
rotundamente dispar y crea una
masa más o menos desposeída y
una minoría intelectualmente pri-
vilegiada. A identificación do pre-
sidente da Deputación co autor de
La Envidia Igualitaria lévao á se-
guinte afirmación: El hombre es
desigual biológicamente y nadie
duda hoy que se heredan los ca-
racteres físicos como la estatura
(Raxoi é alto e din que o seu pai
tamén o era) el color de la piel y
también el cociente intelectual
(Raxoi é rexistrador da propieda-
de e o seu pai era maxistrado) 

O candidato de José María
Aznar dá aínda un paso sobre o
abismo rosemberguiano: La
igualdad biológica no es pues
posible pero tampoco lo es la
igualdad social: no es posible la
igualdad del poder político (no
hai sociedad sin jeraquía) tam-
poco la de la autoridad (¿seria
posible equiparar  la de todos los
miembros de un mismo gremio,
por ejemplo la de todos los pin-
tores (sic) o los cirujanos?) o la
de la actividad (es difícil imagi-
nar un ejército en el que todos
fueran generales o una universi-
dad en la que todos fueran recto-
res) la del premio o la de oportu-
nidades (...) 

Despois de rexeitar o princi-
pio de igualdade de oportunida-
des, o famoso PIO de Franco, es-
pello do enunciado emblemático
do capitalismo norteamericano
(A land of oportunities, terra de
oportunidades) Raxoi remata
con esta palabras: nadie tiene la
misma oportunidad mental, ni
histórica ni nacional (...).

A Nosa Terra publicara xa no
seu número 256 un artigo de
quen isto escrebe sobre os dous
textos de Raxoi. Un comentaris-
ta afín ao político sinalou ao res-
pecto que aquel artigo, titulado
Todos os Libros do Presidente
Raxoi, viña de emprestarlle un
formidábel favor aos adversa-
rios políticos de Mariano dentro
de Alianza Popular, formación
na que o hoxe candidato a Mon-
cloa aseguraba representar o pa-
pel do diálogo, a moderación, a
modernidade e a mudanza fronte
aos franquistas.♦
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Cita a Fernández de la Mora e Moure Mariño e defende postulados racistas

O caso de dous artigos de Mariano Raxoi

G.L.
O determinismo biolóxico foi
a grande coartada dos gober-
nos de Margaret Thatcher e
Ronald Reagan para negaren
os fundamentos intervencio-
nistas do Estado do benestar e
a política social institucional.
A partir da crise económica do
73, as dúas potencias econó-
micas abrazaron o ideoloxema
de que as desigualdades so-
ciais están producidas pola in-
formación xenética da célula.

O determinismo biolóxico
era a lexitimación científica
que a ultradereita agardaba.
Cen anos antes, Binet e Lom-

broso estableceron un sistema
para medir a intelixencia e a
tendencia a delinquir a partir
da cor da pel e as medidas
particulares do esqueleto.
Muller, inmigrantes pobres e
colonizados suspendían inva-
riabelmente este exame con
trampa. O determinismo xe-
nético superaba o racismo
simplista da cor da pel, por-
que se refería a algo indiscutí-
bel, inevitábel e tan remoto
coma a bioloxía xenética.  

Con todo, a idea de que a
desigualdade entre as persoas
é natural e inevitábel porque
está escrita no código xenéti-

co xa non é declarábel na al-
tura (1983-1984) na que Ma-
riano Raxoi a abraza con en-
tusiasmo. A polémica arredor
do libro de Richard Dawkins,
O Xen Egoista é de 1981 e o
manifesto sociobioloxista de
E.O. Wilson data de 1975. 

Os textos racistas de Maria-
no Raxoi non son, non oustan-
te, citados na profusa hemero-
grafía biográfica que acompaña
o seu nomeamento como suce-
sor de Aznar. “Sabe exercer de
dialogante e sitúase na órbita
dun moderado escepticismo”, é
por exemplo o perfil que ofrece
a axencia pública EFE.♦

O racismo da nova dereita

A.N.T.

‘La igualdad
biológica
no es pues posible
pero tampoco lo es
la igualdad social”
(MARIANO RAXOI) 



Cómo define a Coalición Ca-
naria?

Somos unha forza naciona-
lista e de esquerdas fundada hai
dez anos para abrirse camiño en-
tre o PP e o PSOE. Hoxe temos
24 deputados no parlamento ca-

nario e grupo Parlamentario no
Congreso do Estado. Goberna-
mos en Canarias co apoio do PP.

De esquerdas e pactando co
PP tanto en Canarias como en
Madrid?

Nós somos primeiramente

nacionalistas. Pactamos co PP
pero tamén o faríamos co PSOE
se estivese no Goberno central.
O único que procuramos é que
Canarias saia beneficiada destes
acordos. E conseguímolo. Lo-
gramos a redución dos billetes

de avión nun 33 por cento, con-
seguimos un importante plano de
emprego con financiamento
axeitado, un plano sur de infraes-
truturas; un plano de costas; un
plano de estradas. Se non existi-
se Coalición Canaria, a situación
hoxe das illas sería moi outra.

Pero en moitos temas des-
marcámonos do PP. Dixemos
non á guerra, non ao Prestige.
Neste tema presionamos o PP pa-
ra que non volva suceder nada
semellante. Hai que ter en conta
que o mesmo problema que su-
friu Galiza pode
pasarlle a Cana-
rias se non se to-
man as medidas
oportunas. Tenta-
mos pór en mar-
cha un plano para
que isto non suce-
da nas illas. Nós,
ademáis, temos o
problema de que
comezan as pros-
pecións petrolífe-
ras, que son ta-
mén un risco de
marea negra. Hai
que ter en conta, tamén, que a no-
sa grande industria é o turismo.

Para nós, o mellor sería que
non existise maioría absoluta de
ningún partido estatal. Daquela o
peso do nacionalismo sería moi-
to maior. Cunha alianza entre os
partidos nacionalistas poderían
mudar moitas cousas no Estado.

Coalición Canaria está for-
mado por diferentes partidos
de cada unha das illas. Como se
explica esta fragmentación coa
idea dunha nación canaria?

É certo que en cada illa hai
partidos diferentes e, ao mesmo
tempo semellantes. Por iso nós, a
Asemblea Majorera non nos im-
plantamos noutras illas. Cada
illa, ademáis de pertencer a unha
nación, a canaria, ten, ao mesmo
tempo, as súas diferenzas e idio-
sincrasias.

A nosa idea é que, para o
2005, Coalición Canaria se con-
verta en partido, agrupando to-
das as formacións nacionalistas
existentes hoxe. 

A emigración

Canarias pasou de ser un país
de emigrantes como Galiza a
ser receptora de miles de inmi-
grantes. Como enfrontan  esta
situación?

Existen dúas inmigracións
distintas. Por unha parte está a
das balsas, que é un problema do
Estado. En Fuerteventura esta-
mos saturados e desbordados até
colapsarse o sistema hospitalario.

Por outra parte, está a inmigra-
ción dos que veñen traballar na

construción ou
hostalaría, como
os galegos, ou a
vivir, simplemen-
te, aquí como
moitos europeos.

Nas Canarias
están a convivir
harmonicamente
todas as culturas.
Os nosos centros
escolares chamá-
molles os “Cen-
tros Escolares de
las Nacionalida-
des”. Poñemos en

marcha proxectos de multicultu-
ralidade para que ninguén se sin-
ta desprazado. Conviven máis de
15 nacionalidades.

Como ve a integración dos
galegos en particular?

É unha integración magnífi-
ca. Hai xa galegos que participan
activamente na vida política, al-
gúns van nas nosas listas nos
postos de saída. O Concello de
Carnota vén de irmandarse co de
Puerto del Rosario. Aínda así,
notamos que, na Galiza non se
entende moi ben a Coalición Ca-
naria e os nosos acordos co PP.
Entenden mellor a CiU ou ao
PNV. Pero Coalición Canaria é
máis semellante ideoloxicamen-
te ao BNG do que son CiU e
PNV. A Asamblea Majorera, por
exemplo, é un partido que se de-
fine como socialista. O lóxico é
que os galegos que votan o
BNG, nas Canarias o fagan por
Coalición Canaría. O seu peso
hoxe é tan importante que deci-
den varios deputados.♦
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Josep Lluís Carod-Rovira leva
camiño de converterse na diana
política do Estado en adiante.
Fontes do PNV consideran que
esta rebaixa da tensión dialéctica
e política entre Madrid e Gasteiz,
o seu traslado a Barcelona, pode
prexudicar os obxectivos eleito-
rais do PNV a curto prazo, mais
pode ser beneficioso para o de-
bate do Plano Ibarretxe e fará
que aumenten as posibilidades
de recabar maiores apoios, tendo
en conta que a serenidade empe-
za a implantarse. Esta é unha po-
sibilidade; a outra é que Eusko
Alkartasuna, socio de ERC no
Congreso e partido irmán do de
Carod, recolla o efecto da tregua
catalana, recolla en Euskadi os
ecos da suba do catalanismo re-
publicano, e que iso atempere
dalgún xeito o monolitismo elei-
toral de Ibarretxe. O efecto da
tregua pode facer que EA siga
sendo o irmán pequeno do PNV,
pero menos.

Pero a tregua limitada a Cata-
lunya hai que interpretala tamén
en clave vasca: no comunicado da
tregua, na entrevista publicada
por Gara o domingo a ETA, que-

da claro que a mensaxe última de-
sa tregua vai dirixida ao naciona-
lismo vasco. É un razoamento en-
criptado que se resumiría así:
“Vedes? Non somos tan malos.
Os que veñen falar connosco, ás
veces teñen razón, e nós dámos-
lla. E somos capaces de ceder”. E
entón hai que recoller a luva lan-
zada e pregarse: se aceptan o Pac-
to de Bergara, no que a esquerda
abertzale ofrecía listas únicas a
todo o nacionalismo, haberá tre-
gua. É así de simple.

Logo está a outra clave, que é
a interpretación de España. Repi-
ten Ángel Acebes, e José María

Michavila que a ETA está na súa
recta final, que non ten operativi-
dade, pero resulta que saca un
comunicado, e todo o mundo pa-
rece volverse tolo. Se a organiza-
ción está nas últimas, por que
darlle tanta importancia? Á fin e
ao cabo, a ETA só di que non fa-
rá o que non pode facer agora:
matar. E limítase a Catalunya
porque a ETA quere ser o pai de
todo no Estado, e agora quere ca-
pitalizar o proceso catalán. E fa-
rá unha lectura propia das elec-
cións. Se hai bos resultados para
Esquerra, a ETA dirá que é gra-
zas a ela. Sempre fai igual.

E despois temos os que cul-
pan a Carod de todos os seus ma-
les, os que din que o PSOE per-
derá as eleccións porque Rovira
se reuniu coa ETA. Estes analis-
tas semellan non decatarse de
que Carod non ten capacidade
para decidir quen gaña e quen
non gaña unhas eleccións. O
PSOE vai perder por erros pro-
pios, porque é un partido que vai
coa forza do vento mentres o PP
ten unha maquinaria perfecta-
mente engraxada. E ante eles
dous está Carod, e estamos todos
os que queremos un novo proce-
so constituínte. 

A Carod-Rovira chamáronlle
de todo estes días, incluso xente
presuntamente afín ao catalanis-
mo e partidaria, en teoría, do diá-
logo. Que paradoxo: estar a fa-
vor do diálogo e crucificar a Ca-
rod por ir a Perpignan. Practicar
o diálogo, exercelo, é a mellor
expresión dunha sociedade avan-
zada e democrática. Teño dito
que me gustaría saber quen non
falaría coa ETA se tivese oportu-
nidade. A tregua en Catalunya
pode ser moitas cousas, pero é
unha realidade positiva: hai cen-
tos de concelleiros que non teñen
que mirar debaixo do coche cada
mañá, o vindeiro verán non ha-
berá bombas na costa catalá e a
policía ten unha preocupación
menos. A ETA e Carod negan
que houbese un acordo tal entre
eles pero, e se o houbo? Acaba-
mos politicamente con Carod ou
facémoslle un monumento? Eu
voto polo segundo.

O PP non se sumará á mani-
festación contra a ETA convoca-
da en Barcelona por partidos e
institucións. Non é algo novo:
tampouco foi ás convocadas po-
lo lehendakari en Euskadi.♦

O tira-puxa entre Madrid e
o eixo vasco-catalán

DANI ÁLVAREZ

O PP non irá a unha manifestación contra a tregua parcial da
ETA convocada por partidos e institucións. Batasuna tampouco.

Bilbao

Víctor Alonso 

‘Coalición Canaria converterase
en partido o ano que vén’

A. EIRÉ

O nacionalismo canario é o gran descoñecido na Galiza aínda que os nosos emi-
grantes nas illas decidan varios deputados co seu voto. Por exemplo, en Fuerte-
ventura representan o 15 por cento do censo electoral. Desta illa é Víctor Alonso,
coordinador xeral da Asemblea Majorera, partido integrado en Coalición Canaria.

‘Cunha alianza
entre os partidos
nacionalistas
poderían mudar
moitas cousas
no Estado”



CÉSAR LORENZO GIL
A guerra civil que vive Haití
puxo de manifesto o esquece-
mento no que vive esta antiga
colonia francesa no Caribe.
Hoxendía é o país máis pobre
de América e a súa inestabili-
dade política  resulta endémica.

A insurrección armada de varios
centos de ex militares en Haití é
consecuencia da desesperación
económica dun país sumido na
miseria. A ditadura de Jean-Ber-
trand Aristide, patrocinada polos
EE UU desde que en 1994 inva-
diron o país para restituílo no
cargo de presidente, supuxo o
empeoramento definitivo das
condicións de vida dos 8 millóns
de haitianos, sacudidos coma ca-
se ningunha outra nación pola
inxustiza da historia.

Os medios de comunicación
apenas teñen coñecemento das
filiacións e intereses destas tro-
pas rebeldes que conquistan ci-
dades de 500.000 habitantes, ca-
so de Cap-Haïtien, deixando só
10 mortos. A oposición política a
Aristide no exilio recoñece que
non ten nada a ver coa rebelión e
as poucas fontes xornalísticas
presentes no extremo oeste da
illa de Santo Domingo falan
dunha amalgama de desherdados
polo actual réxime, comandada
por homes que foran de confian-
za do presidente no pasado e por
antigos xefes militares dos tem-
pos da ditadura hereditaria dos
Duvalier.

É tan primitivo este conflito
que o goberno norteamericano
só precisa de 50 marines para
protexer a súa embaixada e o
ambiente xa estaba tan degrada-
do antes da guerra que moitos
dos 20.000 franceses evacuados
por París narran, ao baixaren en
Orly, que na capital, Port-au-
Prince, a maioría da xente anda
máis preocupada por celebrar o
carnaval cos seus escasos recur-
sos que por se preocupar do futu-
ro do seu presidente. “Os haitia-
nos levan tres séculos á calor dos
incendios da revolta”, explica o
misioneiro galo Jean-François
Gallas. “Por desgraza, hai moito
que perderon a esperanza. Cada
día que pasa son máis infelices.”

O plano Villepin, descartado

Mais a pesar de parecer unha
guerra de soldados desarmados e
descalzos, a comunidade inter-
nacional está preocupada pola si-
tuación de inestabilidade perma-
nente dun país que é fronteira
coa República Dominicana, que
tamén vive nestes momentos un-
ha das súas peores crises econó-
micas. Os EE UU convenceron a
Francia de que deseñase algún
programa de paz que conseguise
aliviar a rebelión cunha soa con-
dición: o mantemento no cargo
de Aristide. O ministro de Exte-
riores francés, Dominique de Vi-

llepin, convocou a oposición de
todo o signo e o goberno para
discutiren un plano que prevé
eleccións tuteladas polas Na-
cións Unidas antes de fin de ano
e un programa de investimentos
internacionais que sirva para de-
satascar a ruína do país.

Mais a oposición xa descar-
tou esta opción,
ao considerar que
a presenza do ac-
tual presidente é
un insulto a cal-
quera tipo de de-
mocracia. En rea-
lidade, Aristide
xa permitiu a ce-
lebración de dous
comicios nos que
resultou gañador.
Ambas as elec-
cións foron rexei-
tadas polos obser-
vadores interna-
cionais, que as
consideraron fraudulentas. É por
iso que as voces disidentes des-
confían de calquera intento de

transición que permita a sobrevi-
vencia política de Familia Lava-
lás, o actual partido no poder.

A decepción de Aristide

A figura de Jean-Bertrand Aris-
tide é exemplo concreto da desi-
lusión de América Latina. Este

salesiano foi un-
ha das voces
máis progresis-
tas da loita con-
tra a ditadura dos
Duvalier. O seu
traballo conti-
nuado a prol dun
cambio que lle
devolvese a es-
peranza ao seu
pobo obtivo os
seus froitos no
1991, cando ga-
ñou as primeiras
eleccións libres
tras a queda da

dinastía dos “ditadores bruxos”.
Mais o seu programa de refor-
mas encontrou forte resistencia,

principalmente na administra-
ción estadounidense, verdadeiro
gobernante do país desde hai
décadas a través da súa embai-
xada. Aristide soubo, a base de
golpes de estado patrocinados
pola elite desposuída e a CIA,
que a única opción de manterse
no poder era pregarse aos inte-
reses de Washington. Refuxiado
en chan norteamericano, con-
verteuse no home de Bill Clin-
ton en Haití cando os gardacos-
tas da Florida viron imposíbel
evitar que máis de 20.000 hai-
tianos arribasen a territorio dos
EE UU en milleiros de escanga-
lladas balsas.

No nome da democracia, os
marines invadiron o país en
1994 e repuxeron a Aristide no
poder. Desde entón, as condi-
cións de vida nada melloraron e
a economía foi incapaz de dotar
das condicións mínimas de sub-
sistencia a unha poboación con-
denada a traballar por un salario
de fame nas fábricas e maquilas
estranxeiras.♦
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Indefensión
MONCHO LEAL

Unha medida
inequívoca do
grao de saúde dun

sistema democrático é a
relación que o poder ten
coa cidadanía.
Métennos  na cabeza a
idea de que ao máximo
que podemos aspirar é a
votar cada certo tempo
unhas siglas.
Democracia é outra
cousa . O poder popular
ten que ser algo máis.
Dende cativos se nos
dixo que o modelo de
sistema era o
norteamericano. O que
non explicaban é que
para aspirar a ser
elixido alí hai que ser
multimillonario.
Escóllese entre uns e
outros burgueses de
éxito que farán todo o
posible por conservar a
súa situación, por
defender a súa clase
social. 

Un dos mitos daquela
sociedade é a liberdade
de expresión. Para quen
teña unha imaxinación
que lle permita crer
aínda que existe, vai un
exemplo quentiño, recén
saído do forno.

Nos EE UU están na
cadea dende setembro
do 98 cinco cubanos que
fixeron labores de
infiltración en grupos
contrarrevolucionarios
de Miami. As súas
accións antiterroristas,
das que xa temos
falado, foron castigadas
con penas que van
dende os quince anos á
cadea perpetua. A
sociedade dos EE UU
non coñece o caso. Non
sae na prensa. Utilizan
a liberdade de non
publicar. Pero hai
resistencia tamén alí.
Fomentaron unha
campaña internacional
para conseguir cartos
para inseriren un
anuncio, moi ben pago,
no New York Times.
Consideran que é
importante que a
opinión pública estea
informada, agora que se
van ver as apelacións.
Custa moito xuntar
cartos, pero
conseguímolo. Puidemos
mandar o diñeiro ao
comité dos EE UU que
traballa no caso. Pero
os cartos que saíron dos
estados francés e
español foron retidos no
banco, cando chegaron,
polo Departamento do
Tesouro. O mesmo que
lle prohibe á cidadanía
estadounidense viaxar a
Cuba. Un caso exemplar
de como aplicar a
liberdade. 

A pobreza extrema do país e o totalitarismo gobernamental,
caldo de cultivo da revolta

A guerra de Haití podería estender a
inestabilidade a outros puntos do Caribe

Di o escritor uruguaio Eduardo
Galeano en Las venas abiertas
de América Latina que Haití
non é un país de limpabotas,
senón de lavadores de pés.
“Nenos que a cambio dunha
moeda lavan os pés dos clientes
descalzos, que non teñen zapa-
tos que brunir”.

A pobreza haitiana foi con-
secuencia dunha historia de te-
rror e abusos que converteu o
soño da primeira revolución de
escravos nun pesadelo. Haití
gábase de ser o escenario da
primeira revolta contra a metró-
pole francesa, case ao mesmo
tempo da Revolución Francesa
do 1789. Os milleiros de escra-
vos traídos de África para culti-

varen cana de azucre queima-
ron a colonia e crearon a pri-
meira república negra. Mais pa-
ra conseguiren o recoñecemen-
to internacional tiveron que in-
demnizar xenerosamente a
Francia no 1825.

Desde aquela, o país sufriu
ditaduras sanguiñentas, rebe-
lións, a invasión estadounidense
(1915-1934) e a mestura de vudú
e poder totalitario dos Duvalier. 

En tempos de Papa Doc
(“gardián da morte” na mitolo-
xía vudú) Duvalier, a renda per
cápita reduciuse nunha cuarta
parte en sete anos, a pesar de
que os investimentos estran-
xeiros aumentaran no país un
300 por cento. Conta Galeano

que nese período, o país foi o
maior produtor de bólas de
béisbol do mundo, malia que
ningún haitiano tiña tempo pa-
ra andar co bate ás costas.

O control estadounidense
sobre Haití foi férreo desde hai
décadas. No 1962, Duvalier
aceptou votar a prol da expul-
sión de Cuba da Organización
de Estados Americanos a cam-
bio dun aeroporto e unha estra-
da que o unise co palacio presi-
dencial. John Kennedy non
cumpriu a súa parte do trato e en
Port-au-Prince aínda se comenta
que antes das balas de Texas, o
presidente dos EE UU xa fora
disparado cos alfinetes de bruxo
de François Duvalier.♦

O país dos lavadores de pés

Unha cuadrilla rebelde custodia un suposto colaborador de Aristide, en Cap-Haïtien.

Aristide soubo,
a base de golpes
de estado, que
a ´única opción
de manterse no
poder era pregarse
a Washington.



C.L.
Os 200 mortos nun campo de
refuxiados no norte de Uganda
trouxeron ás pantallas europe-
as a guerra civil deste país afri-
cano. Nun conflito case peren-
ne desde finais dos anos 60, di-
rixentes políticos e militares
cebados por Francia e os EE
UU usan a violencia para ga-
rantiren o acceso aos recursos
naturais da zona.

Fanse chamar Exército da Re-
sistencia do Señor (LRA, nas
súas siglas inglesas) e coman-
dados por Joseph Kony contro-
lan parte do noroeste de Ugan-
da. Apoiados na mística relixio-
sa (unha mestura entre animis-
mo africano, xudaísmo e cris-
tianismo), preséntanos nos me-
dios occidentais coma un fato
de fanáticos que pretende impo-
ñer unha lexislación baseada
nos dez mandamentos de Moi-
sés. Da outra beira, o goberno
de Kampala, presidido por Yo-
weri Museveni, publica anual-
mente un informe político que
comeza así: “outro ano máis,
Uganda logrou manter a paz e o
desenvolvemento económico”.
En realidade, a guerra civil xa
matou 100.000 persoas desde o
1985 e as Nacións Unidas falan
de 1.200.000 refuxiados.

Uganda actúa, xunto con
Ruanda, da punta de lanza esta-
dounidense na rexión dos Gran-
des Lagos. Yoweri Museveni,
antigo filosocialista que pactou
a súa permanencia vitalicia no
poder a cambio de impoñer o
neoliberalismo na zona, é un
dos personaxes máis influentes
da África oriental e a súa man
estivo detrás de masacres en
Ruanda, Burundi e a República
Democrática do Congo.

Grazas a unha economía de
endebedamento permanente co

Fondo Monetario Internacional,
o “Presidentísimo” gábase dos
bos resultados de crecemento
económico grazas aos cultivos
das vizosas terras do sur, rexión

na que pactou coas elites tribais
o seu apoio incondicional a
cambio de manter as súas anti-
gas formas de goberno (a tribo
dos baganda proclamou até un

rei subordinado ao presidente).
Mais no norte, desde sempre re-
miso ao seu control, medra o
descontento e o caos. A Unicef
considera que o LRA secues-
trou vinte mil nenos que deben
servir como soldados contra as
tropas ugandesas logo dun
adestramento baseado nas auto-
mutilacións e na dependencia
ás drogas. No outro bando a ci-
fra é menor mais igualmente
alarmante. As precarias escolas
de misioneiros fican sen alum-
nos de cando en vez, cando os
cazadores de crianzas precisan
novas camadas de escravos que
morrerán cun fusil ao lombo en
calquera braña perdida.

O Bismarck africano

Esta situación social agrávase
se temos en conta a alta porcen-
taxe de doentes de sida de
Uganda e a súa abismal cifra de
desocupados. Nun país desfeito
por 40 anos de guerras, sen
máis organización ca a estrutu-
ra de explotación das minas de
metais preciosos (coltán ou dia-
mantes, por exemplo), a única
industria é a da morte.

Entretanto, Museveni recibe
aplausos nos foros internacio-
nais. Considerado o “Bismarck
de África” entre moitos estudo-
sos londinenses, o Pentágono
premiouno co seu aprecio es-
quecendo todas as denuncias
sobre a súa política ditatorial.
Varios informes estadouniden-
ses explican a súa “democracia
sen partidos” como unha vía
útil para “escenarios nos que
culturalmente non se vería con
bos ollos a creación de forzas á
maneira occidental”. Non en
van, Museveni militou en catro
partidos de diversa filiación an-
tes de chegar ao poder no
1986.♦
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Sete meses despois do asasinato de Viei-
ra de Mello en Bagdad, Kofi Annan
anunciaba, ante a Asemblea Xeral das
Nacións Unidas, a candidata para exercer
a representación do Alto Comisionado de
Dereitos Humanos. O mesmo día no que
os iranianos elixían un novo goberno e se
confirmaban as teses de Tom de Luca; de
abstencionistas está cheo o escenario in-
ternacional, que tan bo resultado lle me-
recen a Schumpeter. A proposta de Loui-
se Arbour chega, aparentemente, sen
conflitos internos e sen rumores nos me-
dios. O portal Cimacnoticas salientaba
“postula ONU a xuíza canadense como
alta comisionada” e a BBC facíase eco
da súa brillante traxectoria no inculpa-
mento de criminais de guerra.

O nomeamento de Louise Arbour
presenta, porén, certas incógnitas. Des-
pois da corentena psicolóxica que supu-
xo a interinidade de Bertrand Ramcha-
ran, e ante o rexurdir de certos conflitos
semilatentes en Sri Lanka e en Haití, o
aumento da tensión no Iraq e a cada vez
máis afastada convocatoria de eleccións
en Afganistán, o cambio de estratexia
dun dos organismos de maior transcen-
dencia pública da ONU debera ser perci-
bido dun xeito firme pola maioría da opi-
nión pública.

Escepticismo, máis do mesmo ou al-

ternativa real? O perfil da canadense, es-
pecialista en dereito criminal e xuíza ve-
terana que formou parte do Tribunal Su-
premo do seu país, é realmente, para cal-
quera observadora,
do máis correcto. Du-
rante o período 1996-
1999 adicouse a re-
mover a lexislación
en canto a crimes de
guerra e a tentar pór
no estrado o ex-presi-
dente serbio Slobo-
dan Milosevic. Curio-
samente, estes días, o
xuíz encargado do ca-
so anunciaba o seu re-
tiro por problemas de
saúde. Non só foi ac-
tiva en Iugoslavia, se-
nón tamén en eviden-
ciar os inculpados no xenocidio en Ruan-
da. Sen embargo, Arbour, ao ser propos-
ta do actual Secretario Xeral, esperta se-
rias dúbidas. Un Kofi Annan que  emer-

xe estes días do Mediterráneo, pavone-
ándose de accións en Chipre, un Kofi
Annan que que ante a soedade optou por
estratexias de marea chea na ONU. 

Louise Arbour en-
trará  na historia co-
mo Pompeia e o Ve-
subio. O reto do ce-
tro.  Dereito e Políti-
ca Internacional: fór-
mula en crise existen-
cial perenne. Exper-
tos  na creación de
tratados e conven-
cións pero indolentes
na aplicación das sú-
as propias normas e
dos principios bási-
cos de actuación que
se derivan, non o es-
quezamos, da Carta

das Nacións Unidas e da Declaración
Universal dos Dereitos Humanos do
1948! Falta coraxe.

E esta forza é a que se lle presupón a

quen é capaz de desafiar o teito de cris-
tal. A elección da segunda muller para
este cargo –lembremos que Mary Robin-
son marcou un antes e despois en políti-
ca de dereitos humanos– non é aleatoria.
O aumento do compromiso nas políticas
positivas no seo da institución contrastan
coa insignificante presenza de mulleres
en desenvolver responsabilidades políti-
cas nos estados. Anécdotas son aínda
Nova Celandia, Filipinas, Sri Lanka, por
exemplo. Eis unha praxe de Xenebra que
agardamos que marque estilo e continúe
co avance que xa supuxo a consideración
das violacións como crimes contra a hu-
manidade e non como crimes contra a
honra; un cambio no paradigma que de
certo a Comisión para a Eliminación de
todas as formas de Violencia contras as
Mulleres (CEDAW) seguirá a liderar, e
que estrea tamén nova dirixente, a turca
Yakin Ertük.

Porén, expectantes estamos ante o
discurso de toma de posesión de Arbour.
Que a antítese cultural, Canadá e Estados
Unidos, se comprobe unha vez máis, e
Moore se erixa como o sociólogo de éxi-
to dos nosos tempos. Non nos gustan os
caramelos sen azucre.♦

IRIA ALONSO CASARES é analista do IGADI
(www.igadi.org) 

Louise Arbour: lex et iustitia?
IRIA ALONSO CASARES

Aquí fóra

‘A xuíza
non só foi activa

en Iugoslavia,
senón tamén en

evidenciar os inculpados
no xenocidio de Ruanda”

O presidente Museveni, punta de lanza estadounidense nos Grandes Lagos

Vinte mil nenos soldados en Uganda

O presidente ugandés, Yoweri Museueni, diante da asemblea xeral da ONU.

Rito para
un guerreiro
de Deus
O experto en Uganda
Fulvio Poglio narra así
como é o rito dun neno
soldado do LRA. “Os ne-
nos, drogados, son obri-
gados a ferir outros co
machete se non queren
acabar automutilándose
por todas as partes. Na
batalla portan varios
amuletos, coma unha pe-
dra capaz de crear unha
montaña diante do neno
se aparece o inimigo ou
unha botelliña de auga
máxica que crea un fume
que cega os adversarios.
Retirarse co campo de ba-
talla é fatal, di a doutrina
de Kony, porque el mes-
mo acabará atopando o
disidente, mercé aos seus
poderes adiviñatorios”.

Con esta filosofía se
educou o propio Kony,
que militara nos anos 80
no Exército do Espírito
Santo que comandaba a
súa curmá, unha famosa
profetisa e meiga chama-
da Alice Lakwena, da que
conta a lenda que recibía
a inspiración directamen-
te dos espíritos do bos-
que, logo de estar perdida
na espesura durante co-
renta días. A día de hoxe,
Lakwena mora nun cam-
po de refuxiados quenia-
no e pronto voltará a
Uganda, amnistiada por
Museveni.♦



CÉSAR LORENZO GIL
O Deportivo puxo a correr as
súas opcións de avanzar na Liga
dos Campións co seu triunfo (1-
0) sobre o Juventus. O Celta ca-
eu co pescozo ergueito diante da
maquinaria do Arsenal (2-3).

O Celta e o Deportivo fixeron his-
toria ao colocar dous equipos gale-
gos na segunda fase da principal
competición por equipos do mundo
do fútbol. Mais, logo do encontro
de ida, só os coruñeses teñen posi-
bilidades reais de estaren no vindei-
ro sorteo dos cuartos en Nyon.

Cando un equipo recendente
a perfume e xadrez visita Vigo,
algo cambia na xente. O público
achégase ao campo con traxe de
ocasión histórica, coas retinas en
record para facer álbum dos me-
llores intres do enfrontamento.
Os nomes dos heroes rivais
–Henry, Vieira, Pires, Ljumberg,
Reyes– perden a súa vulgaridade
onomástica e cobran dimensións
olímpicas; os rostros dos moitos
descendentes de escravos do
plantel vermello alcanzan por
fin, nos ollos dos que os miran, a
xustiza poética: son xigantes que
resplandecen, superhomes admi-
rábeis que poden co orbe na ca-
luga, caso de Sol Campbell.

Mais o celtismo non contaba
con ter que renderse á vella tácti-
ca da “tapada”, do protagonista
inesperado, do heroe por acciden-
te que dirixe o avión cando matan
o piloto. Ese era o brasileiro
Eduardo César Daud Gaspar,
Edu, un fino mediocampista ex
corinthiano que amadureceu de
golpe o 24 de febreiro en Balaí-
dos; que se fixo home, xogador e
estrela grazas ao seu segundo gol.

Polo menos para os vigueses.
E Radomir Antic laiándose

no banco con frases feitas. “Eu
non mandei os meus xogadores a
pelexaren con elementos, ele-
mentos coma este, que marcan
coa dereita a pesar de seren ma-
nechos convencidos”. Para que
colocar a José Ignacio pendura-
do do calzón de Patrick Vieira,
para que ter o pobre Edu (o “vi-
gués”, o ex paulistano) tripando
no campo minado da areosa ban-
da de Río se o que nos complica
a vida non tiña frase propia no
guión. “Faille moitas fotos, que
non temos ningunha del no arqui-

vo”, dicían os fotógrafos na banda.
No encontro, contodo, non só

houbo Edu no Arsenal. Igual que
nunha novela de William Faulk-
ner, había outro co mesmo nome
no banco contrario. Este si ten
galóns de estrela e moi bo fútbol.
O seu foi correr, liderar, marcar-
lles o paso aos seus compañei-
ros. Con el escarabullaron no ou-
vido inglés Mostovoi, Luccin ou
Milosevic e en todas as liñas os
célticos ficaron sen alento.

Ao final, gañou quen tiña
máis trunfos. Se Goliat saíu da
casa con reflexos, xa pode guin-
dar David mil pedras. E Alexan-

der Mostovoi non tivo puntería
para entupir o ollo do canón in-
glés naquel balazo ao largueiro.
Ao ruso dáballe a risa cando fala-
ba de remontar en Anfield Road.
Xa ten anos de máis como para
crer en milagres de San Roque.

Arte e ensaio en Riazor

Na vitoria do Deportivo diante
do Juventus torinés houbo moita
arte e ensaio. Os coruñeses puxé-
ronse clásicos, co pincel de Mi-
chelangelo pegado ás botas. Es-
pecialmente na primeira parte.
Valerón puxo a carapucha de fra-

de filósofo e surtiu de bos balóns
a Víctor e Diego Tristán, a pesar
dos múltiplos puntapés italianos.
Neses momentos, os italianos
aínda tiñan sangue no corpo e o
famoso tridente infernal Nedved-
Del Piero-Trezeguet asomaba as
puntas de ferro por entre os míni-
mos ocos da defensa coruñesa.

Mais o gol de Luque rematou
a festa en Riazor. O equipo de
Javier Irureta, aproveitando o fi-
nal do entroido, disfrazouse de
italiano, tirou do peto o manual
do perfecto contragolpeador e
matou o partido.

Na segunda parte, Víctor pui-
do ter marcado diante só de Buf-
fon pero debeu ter medo de ra-
char o guión do filme. En troques,
a Juventus cinxiuse ao marcado.
Perdendo por 1-0 (un resultado
bastante bo para os galegos), se-
guiu a defender con seis homes e
os seus dianteiros fungaban ao re-
dor do punto do círculo central
coma sabuxos despistados.

Aquí a arte e ensaio conver-
teuse en aburrimento de filme ira-
niano, con eternos pases-secuen-
cia que non ían a ningures e certa
desidia local pintou bocexos na
bancada. Irureta relevou a Luque
e a Tristán, pensando na poxa po-
la liga e foi facendo as maletas
para dentro de trece días en Italia.

A Juventus marchou do frío
coruñés fregando as mans. Na
súa usureira filosofía futbolística,
o resultado parece salvábel e a
vecchia signora confía en que
Delle Alpi faga o resto da anguei-
ra. O adestrador bianconero,
Marcello Lippi, tenlle moita lei
ao Dépor. Non chega a Galicia
preguntando se aquí temos “dieta
mediterránea” e onde pode ir bai-
lar flamenco. O Deportivo xa ten
peso específico, xa conta en Eu-
ropa e o técnico italiano sabe de
sobra que é mellor non arriscarse
a subestimar o adversario. Con-
fiará o deportivismo nas súas ló-
xicas posibilidades de chegar á
final de Gelserkirchen? Irureta e
a súa “doutrina do medo” si.♦
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Un Arsenal ‘con todos os trunfos’ gáñalle a partida a un Celta traballador

A doutrina do medo sáelle ben ao Dépor

Intre da xogada do primeiro gol do Celta diante do Arsenal, marcado por Edu de perfecto remate de cabeza.                                                                       PACO VILABARROS



Premios Pen Clube
O narrador brasileiro Rubem Fonseca, a
catalá Carme Riera, o vasco Ramón Sai-
zarbitoria e o poeta castelán Francisco
Brines foron os autores galardoados na
quinta edición dos Premios Rosalía de
Castro, que outorga o Pen Clube. O xura-
do, presidido polo poeta Luís González
Tosar e composto por Helena Villar, Ma-
nuel Rivas, Xavier Seoane, Bieito Igle-
sias, Román Raña e Víctor Freixanes, es-
colleu por unanimidade os galardoados
como recoñecemento “á sólida obra e di-
latada traxectoria literaria” de cada un de-
les. A entrega de premios terá lugar o vin-
deiro mes de maio en Compostela.♦

Seminario ao redor
de Alejo Carpentier
A Cátedra de Cultura Cubana “Alejo Car-
pentier” da USC conmemora o centenario
do nacemento do autor cubano de El siglo
de las luces, coa realización dun seminario
internacional. Durante o 2 e o 5 de marzo,
diferentes expertos reflexionarán sobre as
relacións do escritor coa cultura española.
O seminario integra ademais a proxección
de documentos visuais, unha maratón de
lectura dos seus textos, entre eles o relato
O Camiño de Santiago, organizada pola
Fundación Eugenio Granell, e o concer-
to interpretado pola coral EXAUDI.♦

Publícanse os
premios de Historia
Medieval de Galiza
A editorial Toxosoutos acaba de publicar
as dúas obras galardoadas na última edi-
ción do Premio Historia Medieval de Ga-
licia. Xosé Francisco Correa Arias foi o
autor da obra Fernán Pérez de Andrade, o
Bóo. Mentalidade e realidade social, que
obtivo o primeiro premio, na que se exa-
mina a figura deste personaxe, modelo de
cabaleiro. A outra obra publicada, de Cé-
sar Candelas Colodrón, leva por título O
cronicón de Hidacio, bispo de Chaves.♦

difusión da literatura, da cien-
cia, da arte... corre perigo. A
UE advertiulle ao Estado es-
pañol que debe adaptar á súa

lexislación a directiva que obriga as bi-
bliotecas a pagaren un canon aos autores
de todos os libros que ofrecen en em-
préstito. Os lectores “do público” han de
arrepoñerse. Na Biblioteca Municipal de
Vigo xa tomaron medidas: non pensan

pagar estes dereitos de autor. De autores
de peso é a mostra “Reintegración”, que
presenta na Fundación Laxeiro as obras
de Miguel Pereira e Henrique Velasco
desde o 25 de febreiro. En tempos de
carnaval, os brasileiros van facer un oco
na festa para asistiren á noite dos oscars.
Na barriada de Cidade de Deus haberá
pantallas xigantes para celebrar as esta-
tuíñas que gañe o filme homónimo.♦
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Rubem Fonseca.

100 ANOS
DE MÚSICA

GALEGA

Perfecto Feixóo é lembrado a través dos discos de lousa que se están a recuperar.

Torre dos Andrade en Pontedeume.



En discos de pedra rexistrouse a
música do país a principios do
século pasado. Gaiteiros, bandas
de música, coros, e intérpretes de
música clásica gravaron as súas
pezas nas lousas a partir de 1904,
data na que a Compañía France-
sa de Gramófonos deixou no pa-
ís a pegada do seu invento. Unha
morea de documentos sonoros
que agora se conservan ciscados
por museos, coleccións particu-
lares, institucións ou nos fallados
dalgunhas casas. Un patrimonio
musical “en crise e nun estado de
conservación deficiente, con
pouca axuda dende a Adminis-
tración”, como sinala o historia-
dor e socio da editora especiali-
zada en documentación musical
Ouvirmos, Ramom Pinheiro,
“que precisa dun centro de docu-
mentación, con instalacións
axeitadas e persoal suficiente”. 

Co fin de “revalorizar o patri-
monio cultural do país”, xorde
hai dous anos a editora Ouvir-
mos. Despois de publicar o com-
pacto “Os Deza de Moneixas. As
cartas sonoras”, no que reedita-
ban unha gravación deste grupo
dirixida á emigración, veñen de
sacar á luz, en CD, o primeiro do-
cumento sonoro galego do coro
Aires da terra. 

Con máis de douscentos
exemplares, o fondo da editora é
unha das coleccións máis impor-
tantes da Galiza, moi por riba dos
museos e o arquivo sonoro. Ras-
trexando catálogos e coleccións
públicas, percorrendo feiras in-
ternacionais e anticuarios Xosé
M. Aldea, o outro socio de Ou-
virmos xunto con Ramom Pin-
heiro, foron compilando todos
eses exemplares, polos que paga-
ron “dende prezos ridículos até
verdadeiras cifras especulativas”.

Como aseguran, “existe moi-
to material sonoro tanto no país
como na emigración,  até o pun-
to de non poder dar unha cifra re-
ferida ao número de intérpretes
que gravaron”. Para Pinheiro a
razón cómpre buscala no feito de
que a maior parte da produción é
inédita e os fondos públicos es-
tán mal inventariados”.

Aínda que se puidera pensar
que a recuperación e conserva-
ción do patrimonio musical de-
bería ser desenvolvida dende as
institucións públicas, para Ra-
mom Pinheiro “a iniciativa priva-
da non se contradí con ela e in-
cluso é necesaria para fortalecer
o mundo da música”. “Cómpre
que se coñeza toda a nosa músi-
ca e que haxa demanda. É un me-
dio de xerar riqueza tanto cultural
como económica, e a nosa é un-
ha vía máis”, engade.

Sons galegos no Xapón

Os destinatarios da música gale-
ga en discos de lousa estaban re-
partidos por toda Europa, máis
interesada na clásica con intér-
pretes do país como Ofelia Nieto
ou Manuel Quiroga, de quen se
conservan exemplares até en co-
leccións xaponesas. Tamén Amé-
rica Latina se converteu nun dos
centros claves para a produción e
distribución desta música. Cun
maior poder adquisitivo, na Ar-
xentina, Cuba, Venezuela ou no
Uruguai era doado mercar discos
de composicións formadas no
seo das colectividades emigran-
tes grazas ao labor de selos como
Hermifono ou Casa Celta, crea-
dos para este fin. Según indica
Ramom Pinheiro “consumíase
máis música galega na América
que no propio país. Sen embargo,

gran parte deste material é desco-
ñecido aquí, porque ante a situa-
ción que está a atravesar Latino-
américa, non se está a catalogar
todo este patrimonio”. 

Despois da revolución do

microsuco e do vinilo, os dis-
cos de lousa foron marxinados
polas discográficas e os músi-
cos. Agora, na era dixital estan-
se a recuperar parte destes do-
cumentos en soportes actuais.

Contacontos con gramófono

Quizais, o que máis sorprenda ao
público arredado dos circuítos
especializados, sexan os monólo-
gos e contos, descendentes da-
quela teima inglesa de gravar a
Shakespeare co gramófono. Nun
momento no que este tipo de xé-
neros semellan estar de moda,
cunha acollida favorábel en me-
dios de comunicación e espectá-
culos en directo, este tipo de gra-
vacións, feitas hai máis de cin-
cuenta anos, preséntanse como
unha labazada á modernidade.
Chistes, contos, saúdos, historias,
diferentes exemplares que se ato-
pan entre os fondos públicos e
privados, entre eles, os traballos
do famoso Joselín, cuxo éxito foi
capaz de resistir a transición da
lousa ao vinilo, contando con
material editado tamén en LP.♦
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Tras o rastro dos vellos gaiteiros 
Reedítase o primeiro disco galego con motivo do centenario da música

É coñecido que a Perfecto Fei-
xóo, o farmacéutico da Peregrina
e alma máter do coro Aires da
Terra, non lle gustou o resultado
daquela primeira gravación do
grupo realizada pola Compañía
Francesa do Gramófono e pro-
movida polo empresario coruñés
Pedro Ferrer. Apenas se entendí-
an uns perceptíbeis Maruxiña,
cunchas e alalaes daquela Folia-
da da Montaña. Detrás dela virí-
an máis dunha ducia de lousas
que tampouco convenceron ao
pontevedrés. Agora, cen anos
despois daquel proxecto, a edito-
ra Ouvirmos, xunto coa colabo-
ración do Museo de Pontevedra
e a Radio Galega, e o patrocinio
do Concello de Pontevedra, vén
de presentar, con motivo da cele-
bración do centenario da música
nesta cidade, a reedición das
composicións do coro Aires da
terra. Trátase dun compacto que
contén dezaoito pezas entre ala-
lás, alboradas, muiñeiras e folia-

das, que foron masterizadas e
gravadas dos vellos discos.

Pedro Ferrer, primeiro empre-
sario discográfico da música ga-
lega, foi o culpábel deste primei-
ro rexistro sonoro alá polo 1904,
cando o “laboratorio rodante” da
Compañía Francesa de Gramófo-
no recorría Europa recollendo as
músicas do grupos máis represen-
tativos da cultura popular. Aínda
que poida parecer que a razón de
que uns franceses recorresen todo
o continente fose algún tipo de in-
terese musicolóxico, o verdadeiro
motivo era, como sinala Xosé

Luís Calle no libreto do CD, “un-
ha acción comercial da filial fran-
cesa do grupo Berliner, encami-
ñada a abrir mercado para o seu
invento, o gramófono”. E esta
idea mercantil da compañía fran-
cesa estivo acompañada polo in-
terese do empresario. O impacto
estético do grupo e o lucrativo
mercado americano da emigra-
ción que agardaba á gravación, fi-
xo que o coruñés establecese con-
tacto coa Compañía Francesa. 

Os dous enxeñeiros france-
ses que chegaron á Coruña na
súa furgoneta, recolleron vinte
temas, non todos do coro ponte-
vedrés, que lle interesaron para
a comercialización a Pedro Fe-
rrer. Trinta e cinco mil pesetas
foi o prezo que pagou o comer-
ciante aos franceses polos derei-
tos sobre os discos de temas ga-
legos. Sen embargo, o farma-
céutico e gaiteiro Perfecto Fei-
xóo, o tamborileiro Manuel
Castro, o solista Vítor Cervera

Mercadillo e o barítono Alexan-
dro Torres, os compoñentes do
grupo naquel momento, actua-
ron na Coruña de balde.

As gravacións que agora se
publican en compacto, con moti-
vo do centenario da música gale-
ga, estiveron tan esquecidas co-
mo o propio grupo Aires da Te-
rra, feito que sorprende por ser a
agrupación de Perfecto Feixóo
unha das máis importantes den-
tro da música tradicional galega e
a que marcaría a liña a seguir du-
rante todo o século XX. Dende a
editora Ovirmos ven a causa des-
te descoñecemento no “malestar
que provocaba nos que escribi-
ron a historia da música galega”.
“Aires da terra naceu a contrape-
lo dos gustos da sociedade e, ade-
mais, ao marxe do aparello cultu-
ral da época –sinalan–. A botica
pontevedresa de Perfecto Feixóo
era para os ilustrados unha cova
de reaccionarios sen a debida for-
mación académica”.♦

Feixóo e a Compañía Francesa do Gramófono

MAR BARROS
O ano 1904 representa o inicio da música galega gravada. Peque-
nos discos de lousa recollían a través dos gramófonos todo o que
se facía no país, dende a clásica até os coros das cidades, de estéti-
ca tradicional. Todo un patrimonio musical espallado por museos,
institucións e coleccións particulares que bota en falta un centro
de documentación galego. Agora vén de ser revitalizado pola
iniciativa da editora Ouvirmos, coa reedición da primeira lousa,
e do concello de Pontevedra coa celebración do Ano da Música.

Arriba, portada do primeiro disco galego correspondente a Aires da Terra, sobre estas liñas nunha foto de 1911. Abaixo, a for-
mación xa coa incorporación de mulleres, nunha fotografía de Pintos conservada no Museo de Pontevedra.

Gramófono
Berliner.

Perfecto Feixóo.
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Co caricaturista italiano
Achille Superbi, como autor
convidado, o primeiro de
marzo porase en marcha a VII
edición da Bienal de Carica-
tura de Ourense, na que se
darán cita os debuxantes máis
destacados do país e de Portu-
gal. 

Abraldes, Aguilera, Pepe
Carreiro, Gogue, Leandro,
Kiko da Silva ou Miguelanxo
Prado, entre outros, son os
autores que estarán presentes
na mostra Caricaturistas Ga-
legos, na que se selecciona-
ron algunhas obras publica-

das entre 2002 e 2004 en xor-
nais e revistas.

Nesta edición a mostra his-
tórica está adicada a obra de
Eduardo Padín, o caricaturista
nacido en Tui, debuxante da re-
vista Vida Gallega, como no
Faro de Vigo, El Pueblo Galle-
go e El Ideal Gallego durante
os anos vinte e trinta. 

Ademais, na bienal tamén
se poderá visitar a mostra orga-
nizada pola asociación cultural
catalana Humoralia orientada a
explicar a través do humor grá-
fico o conflito bélico que vive
o pobo palestino.♦

Superbi, Abraldes, Aguilera,
Carreiro e Miguelanxo Prado
entre os convidados

Arranca
a VII Bienal
de Caricatura
de Ourense

Crean
o premio
Roberto
Vidal
Bolaño

A.N.T.
As Redes Escarlata veñen
de instituír o Premio Ro-
berto Vidal Bolaño co que
se recoñecerá o compro-
miso individual ou colecti-
vo coa cultura e a lingua
galega, ao mesmo tempo
que coa “loita pola eman-
cipación de Galiza e das
súas clases populares”.
Con el queren recordar a
figura e o compromiso do
actor, lingándoo ademais
ao acontecemento históri-
co da Comuna de París.

Co fin de recordar e
homenaxear cada ano a
traxectoria vital e artística
de Roberto Vidal Bolaño e
outorgar ao tempo un reco-
ñecemento público a aque-
la persoa, entidade e colec-
tivo que destacase durante
un ano ou durante toda un-
ha traxectoria, en calquera
campo da vida social, pola
defensa de certos valores
vinculados coa cultura e a
lingua galega, a Redes Es-
carlata veñen de instituír
este novo galardón.

O premio, cun carácter
honorífico e sen dotación
económica, será fallado
por un xurado composto
por seis persoas nomeado
polas Redes Escarlata.
Nesta primeira edición
Xosé Luís Méndez Ferrín,
Xosé Manuel Crego, Rosa
López Fernández, Belén
Quintáns, Antón L. Dobao
e Manuel Lourenzo serán
os encargados de decidir o
premio. 

A entrega terá lugar
entorno ao 18 de marzo
de cada ano, aniversario
do día en que se inicia o
movemento proletario pa-
risino, como homenaxe e
lembranza da Comuna. 

A peza coa que será
agasallado a persoa ou co-
lectivo galardoado foi de-
señada polo escultor Gon-
zalo Araúxo.♦

A.N.T.
O 1 de marzo inaugúrase a VII Bienal de Caricatura de Ou-
rense, organizada pola Casa da Xuventude, a Deputación e o
concello. No programa, ademais de varias exposicións, inclúe-
se o primeiro certame de monólogos humorísticos, a presenta-
ción do libro Dez por dous, de Pinto e Chinto e a proxección da
película Puerta del tiempo, de Pedro Eugenio Delgado, entre
outras actividades que se desenvolverán até o luns 15 de marzo.



Títulos: Desmentindo a primavera / Intem-
périome / (Cito).
Autoras: Marilar Aleixandre / Xela Arias / 
Enma Couceiro.
Editan: Xerais / Espiral Maior / Xerais.

Se queremos pescudar no estado
da poesía actual, ocórresenos
que unha boa maneira pode ser a
partir da análise de tres dos poe-
marios máis salientábeis do pa-
sado 2003: Desmentindo a pri-
mavera é o segundo poemario
de Marilar Aleixandre, despois
daquel Catálogo de velenos; In-
tempériome, o cuarto poemario
da finada Xela Arias, logo de
Denuncia do equilibrio, Tigres
coma cabalos e Darío a diario;
e (Cito) o terceiro poemario de
Emma Couceiro, despois de Hu-
midosas e As estrañas horas.
Tres poemarios que axudan a
trazar a liña evolutiva que máis
seguidores semella aglutinar,
pois comparten moitas máis
cousas que teren, os tres, autoría
feminina, aspecto, por outra
banda, nada irrelevante e dun
complexo significado.

Aínda sen a forza daquel
Catálogo de velenos, este Des-
mentindo a primavera é un bo
poemario, que pon de manifesto
un espírito sensíbel; falar de
sensibilidade en poesía puidera
semellar recorrente, mais vivi-
mos tempos nos que todo val e,
en tempos así, lembralo faise
imprescindíbel. Un espírito sen-
síbel que se proxecta sobre o
nós e o eu, sobre as cousas, so-
bre o sentir, sobre as ideas, que
os acariña, que os trata de com-
prender. Entón, nos seus versos
achan lugar o amor e as raíces,
as follas, as flores, as mazás, a
casa, a terra e a natureza, o san-
gue, a historia, a guerra, a dolor,
os silenzos, a memoria e a iden-
tidade. Nunha formulación fon-
damente lírica por canto ten de
intimista, de trascrición do
mundo interior, mais que non
renuncia ao emblematismo, a
ser voceira de todas as gorxas
tronzadas. Empregando estética
actual, na que o ritmo señorea
todo e se constitúe na arquitec-
tura que terma do poema, des-
provisto de signos ortográficos
como sinal de que as fronteiras
entre ideas desapareceron, toda
posíbel individualización no
segmento lingüístico é agora
misión das pausas versais, das
estróficas, ou do silenzo. O po-
ema tórnase fragmento visíbel
dun contínuum epifánico que
procura leitor activo porque a
súa decodificación das imaxes e
metáforas amalgamadas non re-
sulta obvia.

Nos poemas de Xela Ariais,
en Intempériome, tamén o amor
constitúe unha das poucas opor-
tunidades de gozo ás que o ser
humano pode aspirar, coa súa in-
separábel mestura de pracer e

dolor; e tamén a lingua, o idio-
ma, é obxecto poético sobre o
que se deitan os afectos. Mais é
un poemario ben diferente. Para
comezar, a expresión poética é
máis complexa, o poema contrá-
ese, faise máis breve, contorsió-
nase sobre si
mesmo unhas
veces e pártese
outras, nun
afán de com-
prender e expli-
car, transmitir,
mediante a sín-
tese, e, así, o
poema reflite
que tamén na
poesía “a uni-
dade componse
/ da desorde”
(23) facendo
imposíbel secuencias lóxicas, e
nin sequera a contundencia dos
remates sentenciosos, por moito
que o tente, será quen de salvar-
nos da ambiguidade, de instalar

en nós algunha caste de certidu-
me. O peoma esnaquízase, frac-
túrase, conscientemente, pois é
consciente que, como cadro on-
de as cores se dilúen, perde sig-
nificado. Este tipo de poemas
fractais teñen un claro antece-
dente en Manuel Antonio e é fre-
cuente que os/as poetas reivindi-
quen a súa memoria. É unha po-
esía que procura imaxes e metá-
foras atrevidas, unha poesía des-
contextualizada, núa, máis que
flor é recendo.

Pola súa banda (Cito) de En-
ma Couceiro é unha aventura
poética na procura de medios
que permitan a expresión da
mensaxe. Sabedora da perplexi-
dade que a poesía vén provocan-
do naquel lector que non está
afeito á estética que predomina
hoxe en día, consciente da impo-
sibilidade de fixar un texto autó-
nomo, ou sequera para recondu-
cilo, constrúe poemas polifóni-
cos integrando textos doutros au-

tores. Proba a establecer citas
que axuden na comprensión, con
todo esas citas deveñen en novos
poemas independentes esque-
cendo o seu cometido. Proba,
xoga, experimenta, usa cursivas,
parénteses, posdatas, notas, for-
za a sintaxe e con todo non tras-
cende a xustaposición afectiva,
fai versións, próloga (por dúas
veces), tenta establecer un fío da
historia e dese fío resultan varia-
cións. Remata cun epílogo que
pretende fixar texto e contexto,
inutilmente, porque, en definiti-
va, (Cito) é a constatación de que
tamén na poesía o concepto de
historia-sentimento mudou con-
siderabelmente no decorrer do
século pasado, mais elas, as his-
torias-sentimento, seguen aí, tu-
rrando por saír, e o/a poeta xa
non sabe que facer para habilitar
lugar para todas.

Vimos de revisar a estética
de tres poemarios, poderían ser
ben máis, lembremos, por exem-
plo, O libro da egoísta, onde Yo-
landa Castaño remata flirteando
máis que coa poesía coa narrati-
va ultracurta, a saída máis lóxica
e frecuente deste túnel. Esta fór-
mula, de índole culturalista, per-
mite acadar resultados estéticos
moi salientábeis, e obrou que á
poesía galega non chegase esa
invasión de fruslerías que enche
outras. Mais non semella este o
mellor camiño para ultrapasar
círculos de iniciados, inclusive
atura mal o recitado; se se pre-
tende erradicala da reclusión ac-
tual bótanse de menos tentativas
noutras estéticas, por exemplo
holopoesía (ao xeito do brasilei-
ro Eduardo Kac), poesía perfor-
mática ou polipoesía (Enzo Ma-
rinelli, en Italia; Clemente Padín,
Uruguai; Fernando Aguiar, Por-
tugal), os poemas obxecto tam-
pouco callaron (malia os esfor-
zos de Lino Braxe), a videopoe-
sía tamén nos é algo estraño... e
a sabendas de que aínda así a
cousa non había ser doada.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Voces femininas
(Cito), de Emma Couceiro e
Desmentindo a primavera, de
Marilar Aleixandre, son os
dous máis recentes títulos de
poesía editados por Xerais.
Couceiro fai un exercicio me-
talingüístico e
metapoético,
nunha busca
da propia
voz a través
do exemplo
de voces
anteriores.
Poesía íntima
que pescuda
nos camiños
abertos polos
novos creado-
res da xeración
do 1990.
Aleixandre é un
poemario
clásico, de memoria dun lugar
que ve pasar o tempo, neste
caso unha casa, entre as súas
paredes. Verso rimado cinxido
á tradición.♦

Todos os poemas
Espiral Maior repasa as obras
poéticas de
tres grandes
das letras
galegas.
Manuel
Rivas
presenta Do
descoñecido
ao
descoñecido,
que axunta os
seus
poemarios
desde o 1980 até
o 2003.  Vítor
Vaqueiro presen-
ta Traxectorias,
suma da súa obra
desde o 1977 até
o 2002. E Xosé
María Álvarez Cáccamo
repasa en Ancoradoiro os
seus traballos líricos entre o
1983 e o 2003. Tres autores
chave da década do 1980 que
conseguiron estender a súa
influencia e mantérense no
máis alto da literatura actual
actualizando o seu
discurso.♦

Memoria de min
José Alberte Corral escribe
Detrás da palabra, libro de
poemas ao redor da propia
memoria do autor. O poeta,
nado en Monte Alto, retorna
aos penedos atravesados de
mar da súa infancia, ás
lembranzas, ás alegrías
pasadas e aos de-
sacougos.
O autor
escolle a
sobriedade
e a
exactitude
nas
palabras pa-
ra construír
un discurso
novidoso.
En estrofas
áxiles e ver-
sos diáfanos, o coruñés enlaza
a tradición lírica coas novas
correntes estilísticas. Edita a
AGAL.♦

Tres
poemarios
que axudan
a trazar
a liña
evolutiva
que máis
seguidores
semella
aglutinar.

Unha pescuda na poesía actual
De Marilar Aleixandre a Emma Couceiro,
pasando por Xela Arias

Enma Couceiro, Marilar Aleixandre e Xela Arias.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. ÁMOTE.
Xosé Carlos Caneiro.
Galaxia.

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

3. BAROÑA OU MORTE.
Pepe Carreiro.
Toxosoutos.

4. OS MEUS OLLOS.
Ramiro Fonte.
Xerais.

5. TRECE BADALADAS.
Suso de Toro.
Xerais.

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

2. HISTORIA DE GALICIA.        
Ramón Villares.
Galaxia.

3. NORMAS ORTOGRÁFICAS E
MORFOLÓXICAS
DO IDIOMA GALEGO.

Varios autores. 
RAG - ILG.

4. AS NORMAS ORTOGRÁFICAS
E MORFOLÓXICA DA LINGUA
GALEGA.

Xosé Feixó (Ed.).
Do Cumio.

5. XAQUÍN LORENZO FDEZ.
Clodio González Pérez.
Toxosoutos.

Tabela das letras

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

Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).
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Título: A formación do nacionalismo galego 
contemporáneo (1963-1984).
Autor: Manuel Anxo Fernández Baz.
Edita: Laivento. Compostela, 2003.

Tivemos nestes últimos tempos
dúas alegrías. Asistimos á es-
trea da película Santa Liberda-
de, de Margarita Ledo Andión,
e puidemos ler con detención o
libro de Manuel Anxo Fernán-
dez Baz, A formación do nacio-
nalismo galego (1963-1984).
Ambas as dúas contribucións
importantes para o acervo cul-
tural e a comprensión da histo-
ria recente de Galicia.

O secuestro do Santa María
prodúcese en 1961 e o libro de
Fernández Baz fai historia do
nacionalismo galego desde
1963, cando nacen o Partido
Socialista Galego e máis a
Unión do Pobo Galego.

Ábrese o libro cunha intro-
dución onde, logo de anunciar
que o presente traballo fai parte
dunha investigación máis ampla
sobre o Bloque Nacionalista Ga-
lego, o autor inxire e fixa algúns
conceptos que os autodidactas
agradecemos. Así fala da forma-
ción dos partidos, cataloga os
distintos tipos de militante –ide-
ologues, lobbysts, pragmatists–,
enuncia a cuestión dos incenti-
vos, os porqués da actuación po-
lítica dos individuos.

Despois dunha breve sínte-
se dos antecedentes do nacio-
nalismo galego –Irmandades
da Fala, revista Nós, Seminario
de Estudos Galegos, ORGA,
Partido Galeguista–, condúce-
nos o autor polo nacemento e
posterior evolución do nacio-
nalismo galego contemporá-
neo, definindo termos coma o

de radicalismo e outros que
normalmente asimilamos de
xeito intuitivo, pero que aquí
toman forma académica, favo-
recendo a sistematización da
reflexión política.

Infórmasenos das fontes
utilizadas, fundamentalmente
documentación escrita das or-
ganizacións ou de periódicos
comerciais, pero tamén teste-
muños de persoas protagonis-
tas do proceso. Entre os nomes
que se citan botamos en falta,
cando menos, os de dúas figu-
ras clave:  Xosé Luís Méndez
Ferrín e Xosé González.

Impresiona, e así o celebra-
mos, a gran capacidade do au-

tor para interpretar uns textos e
unhas actuacións que el, por
nacer no mesmo ano da morte
de Franco, non coñeceu. Esta
capacidade interpretativa e o
distanciamento físico dos fei-
tos son dous elementos que lle
axudan decisivamente na ela-
boración dos capítulos que nos
informan sobre o devir das or-
ganizacións nacionalistas.

Destaca a análise de dúas
cuestións que antes de agora
apenas foran obxecto de estudo:
as transformacións producidas
no PSG (con abondosa informa-
ción sobre os seus congresos) e
máis a creación, fundamentos e
significado do Consello de For-

zas Políticas Galegas (CFPG). E
se consideramos un acerto a
plasmación escrita destes dous
acontecementos, maior sorpresa
–en positivo– nos provoca a in-
formación e os comentarios so-
bre as organizacións indepen-
dentistas que aparecen a partir de
1976: UPG-lp, Galicia Ceibe
(OLN), PGP, FPG... comentarios
feitos sempre con rigor e desde
unha posición respectuosa.

Tamén a
aparición do
POG, ou a for-
mación da co-
alición electo-
ral Unidade
Galega, ou o
proceso de
constitución
do Bloque Na-
cionalista Ga-
lego, incluín-
do unha cróni-
ca veraz da
asemblea de
Riazor, como
algunhas valo-
racións da par-
ticipación do nacionalismo nos
distintos comicios ou nas con-
sultas tipo referendo, serviran-
lles a moitos militantes ou afi-
liados de hoxe, como ás perso-
as en xeral, para coñecer e com-
prender a evolución política da
nosa sociedade.

Calquera lector, sobre todo
se nestes anos participou, des-
de esta ou aquela organización,
na política galega, atopará dife-
renzas de matiz ou será quen de
facer puntualizacións ou acla-
racións; en ningún caso, desde
o noso punto de vista, afectarí-
an ao conxunto da obra. O que
si nos permitiriamos reclamar

do autor é un tratamento máis
interactivo, como agora se di,
dos acontecementos: referímo-
nos, por exemplo, á relación
entre o político e o sindical; ou
ao papel asumido en determi-
nadas circunstancias, como no
conflito derivado da reconver-
sión en ASCON ou ASTANO. 

Un séntese capaz de aconse-
llar o atento estudo deste libro,
na seguridade de que ninguén
ha quedar defraudado, e no con-
vencemento de que o método de
traballo seguido na recollida e
tratamento do aparato docu-
mental como para a interpreta-
ción dos feitos son absoluta-
mente científicos e veraces.

Trátase dun texto que ultra-
pasa o carácter académico e in-
vestigador, converténdose en
ferramenta para a intervención
socio-política. A súa lectura trá-
enos a necesidade da reflexión
sobre feitos e conceptos moi
presentes na nosa actividade
diaria coma o significado e o
papel do liberado/a na toma de
decisións ou a importancia da
orixe ou posición de clase para
a orientación ideolóxica ou para
a elaboración estratéxica dunha
determinada organización.

Establece Fernández Baz
con este libro unha liña de de-
marcación. Desde agora nin-
guén poderá dicir que descoñe-
cía, ou non sabía ou que nunca
tivera oportunidade de achegar-
se ao noso tempo histórico máis
inmediato. E ninguén poderá
deturpar ou presentar de forma
subxectiva ou interesada feitos
que aquí aparecen perfectamen-
te baseados e interpretados.♦

XOSÉ M. GARCÍA CREGO

Título: Texas.
Autor: Alberto Avendaño.
Edita: Galaxia.

Despois de varios anos de si-
lencio poético, Alberto Aven-
daño, que parece ter seguido o
consello de Malherbe (“Des-
pois de cen versos, hai que des-
cansar dez anos”; tampouco se
trata de fiarse moito, xa que pa-
ra Cunqueiro o francés “é o pe-
or poeta que endexamais hou-
bo no mundo”), entrega o seu,
en solitario, segundo –que sai-
bamos nós– libro: Texas, com-
posto por 35 poemas, dous en
inglés, con versión galega.

Todos sabemos que o que
fai auténtica a poesía non é o
que se deita nela de máis ou
menos corazón, senón que as
palabras acaden o latexo ade-
cuado. Moitas veces confún-
dese a sinceridade, que non
debe importarlle ao escritor,

ao poeta, coa autenticidade,
que debe presidir toda obra,
mesmo que non sexa ambicio-
sa. Nestes poemas que hoxe
entrega Avendaño hai moita sin-

ceridade, ¿hai autenticidade?
Para o reseñador, á parte de

dous ou tres poemas, entre eles
o que abre o libro, pouca au-
tenticidade, é dicir, pouca pala-

bra poética. Falla flagrante-
mente o ritmo, sobretodo nas
“Cancións” e nos poemas en
prosa; outras veces a ambición
do poeta queda en nada (“Ra-
món Martínez
López ensína-
lle Texas a
J.L. Borges”);
peor parado
sae cando ten-
ta o soneto
(“As i Wal-
ked...”), que
lle saen raquí-
ticos, con ver-
sos que pare-
cen feitos por
un rapaz novo despois de ler
unha novela de Marcial La-
fuente Estefanía (Saín queren-
do un mundo máis grande,/ se-
guro de min e da miña sorte,/
disposto a admiti-lo que a bala
mande,/ man no revólver e no
seu resorte); e cando acerta no

poeta (“Na tixola onde ferve o
aceite e a esperanza”), o hipno-
tismo do verso fai o poeta man-
ter adxectivos –ou introducir
substantivos como esperanza
no verso do título– que o lector
sente como innecesarios (vida
espatarrada, cáliz cardinal,
etc.). Un traballo de rigorosida-
de tería forzado a pulsión poé-
tica dalgúns versos.

En fin, un libro, no que, se
ben ás veces hai un certo alento
persoal, mais sen o axeitado
dominio do oficio, tamén se no-
tan todas as boas intencións so-
lidarias dos poetas sociais, que
serve para nos demostrar que a
mundialización é un feito. Pó-
dese facer poesía en galego sen
case interese tanto desde unha
aldea perdida e inhabitada da
montaña de Ourense como des-
de o ámago do imperio.♦

X.G.G.

A nosa memoria máis inmediata
Fernández Baz trata con rigor a historia recente do nacionalismo

Avendaño, máis sinceridade que autenticidade

Ás veces
hai un certo
alento
persoal,
mais sen
o axeitado
dominio
do oficio.

Alberto Avendaño.

XAN CARBALLA

O que nos
permitiri-
amos
reclamar
do autor
é un
tratamento
máis
interactivo,
como agora
se di, dos
acontece-
mentos.



Título: Un nome de dicionario.
Autora: Amélie Nothomb.
Edita: Galaxia.

Galaxia conseguiu, con este li-
bro, gañarlle ao español unha ca-
rreira por colocar un best-seller
nos trinques. A belga-xaponesa
Amélie Nothomb é unha das es-
critoras máis lidas en Europa e
parece unha boa liña buscar lite-
ratura de éxito en galego a través
de boas tradu-
cións, como a
que fixo Dolo-
res Vilavedra
do orixinal Ro-
bert des noms
propres.

É este un
volume que se
pode conside-
rar menor na
bibliografía de
Nothomb, xa
que descoidou
un tanto o an-
ceio de avance permanente que
teñen as súas outras novelas. En
realidade, a obra é unha revisita-
ción a dúas das grandes teimas
da autora: a infancia –tratada n’A
metafísica dos tubos– e o ‘inimi-
go interior’, o pulso irracional de
cada ser humano –tema central
de Cosmética do inimigo.

Un nome de dicionario é un
relato actual, ben estruturado e
cheo de puntos interesantes. A

historia de Plectrude des que
nace no cárcere até que atopa
unha sombra de felicidade en-
laza directamente coa traxedia
grega e os contos de fadas. 

Ao xeito de fábula posmo-
derna, o libro pescuda en vellos
estereotipos para os adaptar ao
París de hoxe e facelos atracti-
vos e incluso novidosos. Os
personaxes son tráxicos, en es-
pecial a coitada Plectrude, nada
sen pais na cadea, filla dunha
nai que asasinou o pai para im-
pedir que fixese dela “unha
moza vulgar”, mais incapaz de
sobrevivir a súa nena.

A crianza ha medrar cunha
tía (a madrasta do conto) que
participa da ansia da nai de
convertela nun ser especial
mais que en realidade proxecta
as súas frustracións e arelas na
sobriña. Esa vida irreal de
“princesa Plectrude” aféctalle
ao seu xuízo, á súa aprendiza-
xe. Non pode ser unha meniña
normal senón que o seu “desti-
no” vai encamiñado ao baile.

Xustamente, a descrición
das petits rats do ballet da Ópe-
ra de París é do mellor da nove-
la. O clima ditatorial do ensino
do baile e o monstro da anorexia

poden encaixar nos estereotipos
do inimigo interior e o castelo ti-
ránico, unha sorte de mundos fe-
chados ao xeito de Kafka ou Or-
well que se retroalimentan. Mais
neste caso, todo é real.

Plectrude, ao se curar da ano-
rexia, decátase da súa orixe des-
grazada, da separación radical do
seu contorno, de que agora está
enferma de soidade, a outra gran
doenza dos nosos días. Quizais
Amélie Nothomb puido deixar aí
a súa obra, nese subliñado de que
non hai saída, de que a mocidade
europea camiña baixo unhas esi-
xencias que son incapaces de
cumprir. Mais a novela é un con-
to e precisaba dun final feliz.

O príncipe azul que rescata
a Plectrude do abismo é tamén
posmoderno. Ten un pasado
triste de quirófanos mais posúe
a beleza das cicatrices dos espa-
dachíns e ten un grupo de rock.

En definitiva, Nothomb
combinou novamente unha ex-
celente capacidade de contar
cousas coa demanda de histo-
rias apegadas á realidade. Des-
ta vez preferiu a sinxeleza aos
malabarismos filosóficos dou-
tros títulos e deixouse engaiolar
pola maxia, polo pulso da vida
que sempre supera as nosas ex-
pectativas, que nos pesa moitas
veces coma unha lousa.♦

C. LORENZO
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Abalar
A xeografía galega
en construción

Nº 1. Outono-inverno de 03. Prezo 4 euros.

Mónica Armas, Emilio Cuíñas
e Román Sanz explican os re-
sultados das eleccións munici-
pais do pasado maio. Francis-
co Quintáns e Silvia Sánchez
dan conta
dos estudos
de xeografía
na Universi-
dade de San-
tiago. Xosé
Santos repara
nas
dificultades da
Licenciatura
en Xeografía.
Miguel Pazos
narra a súa visita ao encontro
da Asociación Americana de
Xeógrafos. Emilio Cuíñas
repara no concepto da paisaxe.
Xesús Mirás achégase ao
impacto do porto na cidade da
Coruña.♦

Gran Armada
Nº 2. Ano 2004. 
Edita: Sociedad Cultural Gran Armada - Ar-
mada Invencible.

Esta publicación editada na
Coruña ten como compromiso
a lembranza histórica da expe-
dición naval contra Inglaterra
de Felipe II de Habsburgo e o
tratamento de temas náuticos
e mariños. Neste número, Lo-
yola Palacio explica como se
puido ter evitado o naufraxio
do Presti-
ge.
Antonio
Couceiro
repasa os
naufraxios
da Costa da
Morte. Xo-
sé Luís
Alonso
repasa
algúns datos
sobre a
Invencíbel. Luís de Andrés dá
conta da Expedición Balmis,
que levou vacinas contra a va-
ríola nas colonias españolas
no 1803.♦

Tempo exterior
Revista de análise e
estudos internacionais

Nº 7. Xullo-decembro de 03. Prezo 10 euros.
Dirixe: Xulio Ríos.
Edita: IGADI.

Margarita Ledo repara na
inclusión de Galiza na Federa-
ción Lusófona de Ciencias da
Comunicación.
Tom Barry
escribe sobre
o poder nos
EE UU. Isabel
Lirola dá con-
ta do futuro
das misións de
paz e o
Tribunal Penal
Internacional.
Carlos Sixirei
conta a historia do Panamá, un
invento de hai cen anos. Benja-
min Kienzle explica o primeiro
lustro dos acordos de paz de Ir-
landa do Norte.♦

Contra o monstro da anorexia
Un nome de dicionario,
fábula posmoderna de Amélie Nothomb

Título: Destrucción.
Autor: Xavier López Rodríguez.
Edita: Xerais.

Nestes tempos tan fatídicos en
que a vida de tantas mulleres es-
tá destrozada, rota e chea de dor
e sufrimento atopar-se cunha
obra coma Destrucción a pesar
do seu realismo e, por ende, da
sua dureza, pon unha pinga de
esperanza e de luz en tanta es-
curidade. O autor, home el, sabe
afrontar, describir e narrar per-
fectamente a vida esnaquizada
dunha muller vítima dun home,
o seu, que ela define como “car-
neiro”. A raiba, a dor e a lucidez
e, cecais, a madurez, permiten,
fan que ela, a muller da narra-
ción artelle unha vinganza que
constitue a trama da novela. 

Durante seis días, a modo de
diario, cun personaxe mudo,
amordazado e atado, este ten que
escoitar a palabra, o diálogo, os
feitos que nunca permitiu nen
tratou ao longo de toda a súa vi-
da de parella e de convivencia na
casa. O relato da protagonista
fai-se palabra feminina na escri-
ta do autor, home el, mais que é

quen de facer-lle viver ao/á lei-
tor/a o relato de soidade, aniqui-
lamento, miseria, suciedade, car-
ga de traballo e un longo etcéte-
ra de maltrato psicolóxico per-
manente máis dañino aínda, se
cabe, que o físico, pois segura-
mente provoca menos reacción
imediata. Mais tamén a protago-
nista, na escrita do autor-home, é
quen de falar da tenrura que nun-
ca tivo, do sexo que foi quen de

buscar noutros, das complicida-
des femininas, mesmo desa tía
que existe en todas as casas e fa-
mílias, esa tía, alegre, simpática,
divertida, libre, sempre solteira
ou viúva que a
familia consi-
dera “a tola”,
que leva as so-
briñas a todo o
proibido –ro-
marías, festas,
bailes– e mes-
mo dela apren-
den a fumar. 

O autor ta-
mén  pon a es-
peranza da mu-
ller como ele-
mento de mo-
dernización,
desenvo lv i -
mento econó-
mico. Con pi-
llaría e segredos consegue auga,
teléfono na súa vivenda e mesmo
albisca un proxecto empresarial
nas súas terras para así conseguir
que volten os seus fillos e filla
que, na emigración, buscaron a
liberdade e a vida que a casa pa-
terna nunca lles permitiu. 

Esta narración está chea de
ousadía e valentía pola temática:
os maos tratos ás mulleres, polo
espazo físico: o rural da raia seca.
Cómpre, pois, felicitar o autor e á
editorial por facer unha aposta
semellante en tempos de tanto si-
lencio mediocre, de tanta moder-
nidade baleira. A lectura desta
obra é, polo tanto, un exercicio
de saúde, de cabeza e corazón
para aquelas persoas –homes e
mulleres- que aínda albiscan na
esperanza dun mundo onde a
convivencia en harmonía coa di-
versidade sexa posíbel e por iso
esta narración é unha pinga de
esperanza porque homes coma o
autor existen e deben ser os pri-
meiros en falar da ignominia dos
individuos que fan da violencia o
seu sistema de relación.

O relato en seis días, a modo
de diario, permite unha adapta-
ción teatral espléndida que auto-
res e actrices do teatro galego,
en colaboración con Portugal,
deberían tamén arriscar-se a fa-
cer como exercicio dramático
tamén de esperanza.♦

ENCARNA OTERO

A historia
de
Plectrude
enlaza
directamen-
te coa
traxedia
grega e
os contos
de fadas. 

Saudábel
exercicio
de cabeza e
corazón
para
aquelas
persoas
que aínda
albiscan na
esperanza
dun mundo
de convi-
vencia en
harmonía.

Unha pinga de esperanza 
Xavier López relata a vida dunha maltratada

Amélie Nothomb.

Xavier López.



No seu último libro hai unha
referencia concreta á mundia-
lización cultural. Cales son os
parámetros deste fenómeno?

A día de hoxe maniféstase
na gran concentración da indus-
tria cultural. Editoriais, medios
de comunicación, produtoras de
cinema ou compañías discográ-
ficas están nas mans dun peque-
no feixe de magnates. Non hai
un interese por facer avanzar a
cultura e a arte. Só se fai público
o que máis rende, o que se fai
máis popular. A audiencia e o
mercado son grandes tabús. Hai
unha auténtica ditadura do di-
ñeiro, un dogma baseado en es-
tandarizar a cultura no seu grao
máis baixo. Este fenómeno da
concentración ten consecuen-
cias moi graves para a socieda-
de. Por exemplo, o grupo Cisne-
ros foi quen de dar un golpe de
estado en Venezuela sen máis
representatividade ca os seus
xornais e as súas televisións.

Son as políticas proteccio-
nistas, caso da francesa, un bo
xeito de combater este proceso?

É que a pesar de que se fala
de que o mercado é igualitario,
o caso é que hai produtos cul-
turais que contan con máis
vantaxes ca outros. O cinema é
un caso paradigmático. Nos EE
UU, é moi difícil estrear filmes
estranxeiros. En troques, no
Brasil, as películas autóctonas
non atopan salas de exhibición.

En Francia, o goberno deci-
diu que, mentres non haxa as
mesmas posibilidades para a
cultura francesa en sectores co-
ma o cinema, hai que manter po-
líticas de protección. Na realida-
de, os resultados son bos. A in-
dustria propia desenvólvese a bo
ritmo e ese estándar de calidade
cultural aumenta. Fanse mello-
res filmes e non necesariamente
supoñen fracasos económicos.

Mais ese exemplo é difícil
de adaptar aos medios de co-
municación, por exemplo.

Habería que cambiar o mo-
delo por completo. O poder po-
lítico ten influencia en aspectos
como a lingua. Hoxendía, ga-
rantiuse a sobrevivencia de lin-
guas minoritarias, como o cata-
lán, grazas ao labor institucio-
nal. En cambio, o bretón, o cor-
so ou vasco falado en Francia
sofren abandono, por causa do
propio modelo territorial.

Mais eu coido que cómpre
que sexa a sociedade quen cree
as súas respostas. Que os xor-
nais non se axeitan aos nosos in-
tereses, pois creamos platafor-
mas de base, espazos de resis-
tencia ás mensaxes maioritarias.
Editoriais pequenas ou coopera-
tivas para producir documentais
non dan diñeiro pero axudan a
facer evolucionar a cultura.

O gran símbolo da mun-
dialización cultural é a inter-
net. É un medio útil ou un pe-
rigo para a diversidade?

Supoño que o neoliberalismo
pensou en que podería controlar a
rede, mais de momento a internet
xoga en contra do pensamento
único. Ten un poder comunicati-
vo grandísimo que fixo variar os
nosos tempos de reacción. Ares-
tora podemos argallar manifesta-
cións, protestas cidadás e recolli-
das de sinaturas en horas, mercé

ao correo electrónico. No labor
dos escritores e investigadores fa-
cilita moito a busca de datos. É un
medio de coñecemento libre con
infinidade de aplicacións, mais
até o de agora é elitista e non vai
ser unha ferramenta revoluciona-
ria inmediata no plano cultural. A
meirande parte do planeta non ten
ordenador nin conexión.

Intelectuais na vangarda

En Galiza, as plataformas
Nunca Máis e Burla Negra
supuxeron o reencontro do
mundo da cultura coa socie-
dade e a política. É un fenó-
meno común en Europa?

Non. Pasouse da vangarda
sociopolítica da década dos 70,

con escritores de primeiro nivel,
por exemplo, ocupándose de re-
volucións, a un abandono do
primeiro plano social. O neoli-
beralismo comprou moitas von-
tades e favoreceu illas de benes-
tar cultural, con creadores des-
preocupados do que pasaba ao
redor. En Francia, só a intelec-
tualidade que se move ao redor

de Le Monde Diplomatique ten
unha visión crítica do país. O
poder só recorre aos intelectuais
cando lle interesa. Todos lem-
bramos o manifesto contra Cu-
ba. Onde están esas voces agora
que Haití, a poucos quilómetros
de La Habana, se desangra por
culpa dunha ditadura perversa?
O que para Washington non ten
importancia tampouco a ten pa-
ra ese modelo de intelectuais.

Por iso hai que gabar inicia-
tivas como as galegas, que ser-
ven de exemplo para o resto da
sociedade. O intelectual, o cre-
ador, quizais tería responsabili-
dade de máis se tivese que diri-
xir o cambio social pero está
obrigado a subliñar o que pasa
e dar exemplo de que hai unha
nova vía ética e estética pola
que podermos camiñar.

Malia non morar en Galiza,
vostede interesouse sempre por
mitos galegos, caso da Bela Ote-
ro ou o xogo de espellos entre
Santiago Apóstolo e Prisciliano.

Non foi unha cousa preme-
ditada. Deuse así e é certo que
me atraen eses personaxes tan
fascinantes. Mais é lóxico por-
que eu papei moita cultura po-
pular canda neno, sigo vincula-
do ao país –teño unha casa en
Bastavales onde escribo– e
considero que Galiza ten moi-
tas cousas para lle ofrecer ao
mundo. Agora estou a preparar
un libro sobre o papel dos gale-
gos no declive de Napoleón. Na
nosa terra a invencíbel Armée
sufriu as primeiras derrotas,
moito antes de Rusia, e hai que
dalo a coñecer.

Vostede é crítico de litera-
tura latinoamericana en Le
Monde Diplomatique. Hai vi-
da tras o boom?

Hai fenómenos interesantes
e outros un pouco desorientados.
Nalgúns países estase a optar por
unha literatura apegada á reali-
dade e á dinámica lingüística do
español das Américas. Seguindo
a senda do chileno Roberto Bo-
laño, xa falecido, hai autores na
Arxentina, Cuba ou Chile, que
pescudan novas vías. Logo hai
escritores como o peruano Jaime
Bayly que fan unha literatura de
evasión made in Miami algo me-
diocre. E por último vivimos
movementos literarios, como o
crack de México, que ten como
maior representante a Jorge Vol-
pi, que prefiren unha temática
universal deslocalizada. O pro-
pio Volpi fala do nazismo ou do
Maio do 1968 cun idioma empo-
brecido e cun xeito de narrar sen
denominación de orixe. O certo
é que estraño a Juan Rulfo ou a
Alejo Carpentier, que sabían
chegar ao universal partindo do
que tiñan diante de si.

A literatura francesa vive
bos momentos en canto a
vendas.

Mais artisticamente está ben
lonxe de ter boa saúde. Xorden
autores interesantes, como Mi-
chel Houellebecq, mais a maio-
ría dos narradores actuais son
produtos dese clima de estanda-
rización do que falabamos. Aí
está o caso d’A vida sexual de
Catherine M, unha pésima obra
que se “vendeu” coma unha re-
volución. En realidade, nin eró-
tica resulta a súa lectura.♦
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Ramón Chao
‘O papel dos intelectuais galegos

non ten paralelismo noutros países’
CÉSAR LORENZO GIL

Voz lúcida da altermundialización, afirma que lle puxo a vea literaria ao Abecedario (subxec-
tivo) de la alterglobalización, coescrito con Ignacio Ramonet. Ramón Chao (Vilalba, 1935)
prepara agora unha novela e unha obra sobre a francesada en Galiza. Xunto con Ramonet ta-
mén ultima a historia do expansionismo estadounidense desde os tempos do Mayflower.

No seu libro Conversaciones
con Alejo Carpentier recoñece
que xa daquela, a mediados
da década do 1970, abando-
nara a súa afección ao piano.
Volveu ás teclas desde entón?

Volvín, mais non por Car-
pentier. Foi Roland Barthes
quen me animou a tocar de

novo.  Pola súa culpa acabei
comprando un piano e apren-
dínllelo a tocar aos meus fi-
llos. E así lle entrou a teima
da música a Manu. Poderia-
mos dicir que sen Barthes,
Mano negra non tería existido
nunca.

Foi vostede quen nomeou

a Manu Chao. Eu nin llo que-
ría mentar, para que non me
dixese iso de que “é o pai
máis famoso do mundo”.

Xa non é así. Agora, o pai
máis famoso do mundo é Geor-
ge Bush sénior. Eu confórmo-
me con ser o segundo pai máis
famoso do mundo.♦

‘Sen Barthes, Mano negra nunca tería existido’

PACO VILABARROS



A.N.T.
Producida polo Museo de Arte
Contemporánea de Vigo e o
Centro Atlántico de Arte Moder-
no de Las Palmas de Gran Ca-
naria, a mostra “Fotografía e ar-
te. Variacións en España 1900-
1980” pon de actualidade unha
disciplina artística que impactou
os creadores do século XX.

Até o 16 de maio o MAR-
CO vigués propón unha das
propostas de máis coherencia
expositiva para interpretar os
rigores da creación fotográfica

desenvolta no estado español
no século pasado. Un percorri-
do razoado polas tendencias e
individualidades que marcaron
os distintos camiños que adop-
tou unha arte que mantivo unha
desigual loita con disciplinas
artísticas asentadas e homolo-
gadas como a pintura e a escul-
tura. O comisario da mostra
sortea con especial mérito os
silencios e escuridades que su-
friron moitos fotógrafos ao re-
cuperalos para unha cita que
reúne clásicos da fotografía es-

tatal con afamados mestres in-
ternacionais. Traballos de fotó-
grafos estranxeiros realizados
en cidades e vilas da península
comparten espazos con nomes
tan pouco asiduos das mostras
como Cecilio Paniagua, Gon-
zalo Juanes ou Adalberto Bení-
tez. Series de Bill Brandt, Hen-
ri Cartier-Bresson, Sibylle de
Kaskel, Walter Reuter, Robert
Frank ou o propio Eugene
Smith, dialogan coa obra que
realizaron homes como Gabriel
Casas, Josep Renau, José Suá-

rez, o Conde de la Ventosa e
José Ortiz Echagüe.

Un conxunto envexábel de
máis de trescentas fotografías
reunidas desde o comisariado de
Horacio Fernández que conse-
gue desvelar as tres grandes pe-
riodizacións das que se dotou a
fotografía no seu debate coa so-
ciedade. Tempo de fotografía
subordinada ás artes plásticas, o
seu momento como linguaxe ar-
tística independente e o instante,
máis contemporáneo, de ferra-
menta de traballo artístico.♦
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A Frouseira

Tempo
de cochos 
XERARDO PARDO DE VERA

Detéñome en Pedrafita,
entre a neve.
Acaríñanme as

folerpas. Á esquerda,
Ancares (hai outro cumio
Ancares ben lonxe, en
Ciudad Real). Á dereita, O
Caurel. A radio acaba de me
dicer que o alcalde de
Brollón, un tal Casanova
–non confundir co cabaleiro–
demitíu. Chove sobre molla-
do, choveu demasiado e
como a Natureza é sabia
agora neva: Neva pra
atenuar o mundo, xa o dixo
meu inesquecíbel amigo No-
voneyra, persoa de seu. Os
paniños esfiañados das
felepas, que din por Louren-
zá, teñen abondo que
agochar neste gran país de
paisaniños ananos e figuróns
debuxados na bosta seca das
airas. Tomo café cuns
amigos de sempre, un deles
aínda co paquetiño dos
instrumentos de matachín ó
carón dil. Digo que é tempo
de cochos e iles sorrin sen
ledicia, como na música dun
fado. É o sorriso dos que
pensan que hai cochos bos e
cochos maos, que eso é un
meigallo e que non hai que
lle facer, que unha cousa boa
ha traer dúas malas e que un
bo traxe adobía adoito un
home podre. O ben e o mal,
o ben e o ben, o mal e o mal,
todo revolto e manexado por
un xogador de dados que
tenta divertirse. Aínda que
os homiños pensen así, non
hai tal: a ETA precisa do PP
e o PP precisa da ETA; se
non houber ningún dos dous,
un deles inventaría o outro.
A Igrexa ten conta do demo
e o demo arrímalle o ombrei-
ro a ela. Fraga necesita do
alcalde Ares, e de Cacharro.
Cacharro e Baltar non serían
nada sen o paraugas de
Fraga e apuntalan a Fraga,
que se derruba (e non fisica-
mente, que iso pásalle a cal-
quera). Cacharro dalle pulo ó
alcalde Casanova (e ó
alcalde Villapol, e ó alcalde
Neira, e ó alcalde Andina, e
ó alcalde Arias Armesto, e á
concelleira Sabela, e ó alcal-
de de Begonte...) e todos
eles danlle ar ó Cacharro de
turno e ós cartos da Deputa-
ción que ninguén parece
saber onde se atopan. Ou
si... En fin, Pita precisa do
nacionalismo –non do demo-
crático, senón do que a el lle
convén e só quere algún
entolecido– e de Fraga, e
Fraga págalle a falla doutro
máis axeitado (Fraga
Iribarne sempre deveceu por
convidar a conta de outros,
cousa das máis innobres. Ve-
ño con cartos no peto!).

Dixen hai tempo nestas
mesmas páxinas que Galicia
cheira e que Lugo fede.
Tamén que Fraga e Aznar non
teñen narís. Hoxe acredito en
min mesmo.♦

Centos de imaxes, chuvia de arte
O MARCO doutora a creación fotográfica do século XX

Bill Brandt. Portaría. Barcelona, 1932.Antoni Campañá. Pintor, 1937.Henri Cartier-Bresson. Madrid, 1933.

Oriol Maspons. Las Hurdes 2, 1960. Cecilio Paniagua. Galicia 1, 1936.

Gabriel Cualladó. Nena, 1957.

José Ortiz Echagüe. Rapaza lagarterana,
1920-23.

José Val del Omar. Misióms Pedagógicas. Rapaces pre-
senciando unha representación

Virxilio Viéitez. Rapaz ao volante dun coche, 1858-59.

W. Eugene Smith. Ponciano Curiel e fillo con
rebaño de cabras,1950.



Don Carnal non quixo pasar de-
sapercibido este ano, un 2004 no
que as páxinas dos xornais esti-
veron máis atentas aos enlaces
da realeza e os amoríos ministe-
riais, que as “miudezas” do presi-
dente da Xunta.

Por iso, a comparsa era case
obrigada. Un militar motorizado
abría paso entre a xente. Detrás,
unha singular comitiva, cun Bush,
Ana Aznar e Alejandro Agag,
acompañando á carroza do prín-
cipe Felipe e de Letizia Ortiz de
traxe branco e con velo. Así arre-
medaron en Mondariz un dos ac-
tos sociais máis agardados, algo
moi semellante ao que se fixo en
case todas as rúas de Galiza, en-
tre as chirigotas de médicos en
folga, comparsas do Señor dos
Aneis, indios e pallasos.

Porque neste Entroido todas
as noticias saíron á luz. Así se re-
cordou dende o Xacobeo, até o
porto exterior da Coruña, pasan-
do polo alcalde de Toques e os
paseos coruñeses da galerista e
o seu mozo que “pasou de minis-
tro a rei da cascarilla”, como de-
clarou no seu discurso Momo, o
moneco da cidade herculina.

“Están as pedras chorando/
por un xenocidio máis,/ está o
cadalso agardando polo Bush,
Blair e Aznar./ Familias bombar-
deadas/ nunha invasión ilegal,/
saqueo, morte tortura,/ e armas
sen atopar”. Así recordaban os
membros da comparsa Os de
Sempre unha das guerras á que
tamén se lle sacou punta entre
carauta de plástico e a maquilla-
xe de fantasía. Ao igual que en
Cangas, en Vigo tamén se paro-
diou a actuación española no
conflito. Os “espías” dos Tartei-
ras buscaron polo casco vello da
cidade as armas de destrución
masiva e, para non ser menos,
os seus “servizos de intelixencia”
tampouco acharon o arsenal.

Un dos entroidos máis polé-
micos, se cadra para moitos
máis molesto que as formigas de
Laza, foi o de Redondela. O me-
co, unha caricatura de Aznar
vestido de texano, deseñada po-
la compañía de monicreques
Tanxarina, levantou bochas nas
listas populares, por resultar “de-
masiado transgresor”. Pero o
que máis indignou foi a fotografía
da actriz Cayetana Guillén Cuer-
vo pendurada do pescozo do
moneco. A intención de Tanxari-
na era “queimar os males que to-
dos sufrimos, a guerra do Iraq e
as mentiras que nos contaron”,
como asegura Eduardo Rodrí-
guez “Tatán”, un dos compoñen-
tes. Ao final, fotografía e bigote
de cartón pedra remataron nas
chamas, rodeados de zancudos,
gaitas e malabaristas que acom-
pañaron o espectáculo dos titiri-
teiros de Tanxarina.

No norte do país, entre a

verdadeira batalla campal con
ovos, protagonizada polos máis
cativos, que se viviu na Praza
Maior de Lugo e as filloadas de
Noia e Porto de Son, tamén
houbo tempo para que os coru-
ñeses asistisen a un rally dife-
rente, a novena edición do Rally
Humorístico de Afpui. Nel os
participantes disfrazados,
acompañados dos seus cacha-
rros, percorreron a cidade.

Pero, para moitos ponteve-
dreses “o verdadeiro Entroido vi-
viuse o pasado martes pola noi-
te”. A zona vella acolleu ás com-
parsas, cada unha cun lugar fixo
onde interpretaron coplas e mos-
traron os seus espectáculos.
Arrasou a xa popular comparsa
Colores de Porriño, moi ao estilo
tinerfeño, con máis de 200 per-
soas, varios camións, músicos
propios e moita festa.

O Entroido máis tradicional

O rural e o urbano pouco teñen
en común nistes festexos do
Entroido. En Laza, o domingo,
un corredor de máscaras e peli-
queiros agardou diante da igre-
xa á saída dos fieis para azou-
talos coas fustas mentres, a
chimpos, facían soar as cho-
cas. Eran máis dun cento, que
despois de estrearse con este

rito foron buscar un carro atei-
gado de bica para os asisten-
tes. Máis tarde, o luns borrallei-
ro na que os veciños sacaron a
pasear á vaca de madeira ador-
nada con toxos. No resto da
provincia, folións, cigarróns en
Verín, as pantallas de Xinzo ou
os felos de Boborás tamén ce-
lebraron unha das festas máis
arraigadas da zona.

En Teo, nada pode cos xe-
nerais, auténticos correspon-
dentes da actualidade munici-
pal e regueifeiros agudos e im-
pulsivos. Este ano volveron rea-
lizar a súa peregrinaxe polo
concello, visitando aldeas e lu-
gares cos seus populares atra-
ques. En total case oitenta per-
soas con ganas de pasalo ben
e, de paso, seguir coa tradi-
ción.♦Nº 1.118 ● Do 26 de febreiro ao 3 de marzo de 2004 ● Ano XXVII
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Comparsas por todo o país, peliqueiros rabiosos en Laza, a polémica función de Tanxarina en Re-
dondela, o Rally humorístico Afpui na Coruña, e centos de coplas acedas sobre a guerra do Iraq, o
Xacobeo e a voda do príncipe, foron algúns dos feitos que marcaron a crónica deste Entroido 2004.

PACO VILABARROS
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Nun anterior número d´A Nosa
Terra (1.115)  falabamos da rela-
ción entre Lois Tobío e o Xaquín
Lourenzo. Lembrabamos daquela
unha carta, que o primeiro conser-
vaba entre a súa documentación,
na que o ourensán lle agradecía
vivamente o seu traballo como
editor do segundo tomo da Histo-
ria de Galiza no que se recolle o
seu gran traballo etnográfico. 

Entre a súa documentación,
Lois Tobío gardaba tamén varias
cartas que o etnolingüista ale-
mán Fritz Krüger lle enviou ao
longo do ano 1962, así como co-
pia dalgunhas das súas respostas
ao profesor da Universidade de
Cuyo. En total seis misivas do
alemán e catro do galego.

Fritz Krüger foi un dos gran-
des romanistas do século XX.
Naceu en Spremberg (Alemaña),
en 1889, e faleceu en Mendoza
(Arxentina) en 1974. Estudou na
Universidade de Hamburgo da
que foi profesor e director do Se-
minario de Lingüística Románi-
ca e na que fundou a revista
Volkstum und Kulter der Roma-
nen. En 1948 trasladouse á Ar-
xentina e exerceu na Universida-
de de Cuyo (Mendoza) até a súa
xubilación. Alí fundou a revista
Anales del Instituto de Lingüísti-
ca. A súa obra de maior relevo é
Die Hochpyrenäen. Realizou tra-
ballos sobre outras áreas lingüís-
ticas da Península Ibérica, tamén
sobre o galego e áreas limítrofes. 

Semella que foi Krüger o que
iniciou os contactos, seguindo in-
dicacións do sempre presente Ro-
dolfo Prada. Daquela o profesor
alemán  dirixía o Instituto de Lin-
güística da Universidade de Cuyo
en Mendoza e escríbelle a Tobío
interesándose polos traballos de
Risco e X. Lourenzo (carta de
Krüger a Tobío, 07/05/62). Ao
mes seguinte  (carta de Krüger a
Tobío, 29/06/62) insiste ante To-
bío e lémbralle a importancia que
teñen para el os traballos de Risco
e Lourenzo, ao tempo  anúncialle:

“Estoy preparando un traba-
jo sobre “La cultura popular y
dialectología en España”, con-
tribución a la Enciclopedia de
Lingüística Hispánica del CSIC
de Madrid, Tomo II.

Pienso que sería muy oportu-
no presentar y aprovechar en es-
ta ocasión los trabajos de V. Ris-
co y J. Lorenzo. Desearía tener
alguna noticia, a la brevedad
posible, sobre la aparición de
estos artículos.”

Tobío reponde e crúzanse tres
cartas nas que se poñen de acor-
do na forma de enviar e recibir os
pregos cos traballos de etnografía
dos dous estudosos nacidos na
Rúa da Paz de Ourense. O 30 de
xullo, Krüger ten nas súas mans
os textos e escribille a Tobío:

“Acabo de recibir su carta del
día 24 cte. Y al mismo tiempo los
dos paquetes que me anuncia en
ella. Muchas gracias.

He ojeado los cuadernillos.
Mañana le escribiré detallada-
mente sobre la profunda impre-
sión que he recibido”.

Coa característica precisión
xermánica e tal como prometera,
Fritz Krüger escríbelle, ao día
seguinte, unha longa carta que
reproducimos na súa totalidade:

Mendoza, 31 de julio de 1962

Señor
LUÍS TOBÍO
J.B. Lamas 2941
MONTEVIDEO- Uruguay

De mi mayor consideración:
Supongo que habrá recibido

mi carta de ayer, donde le avisaba
recibo de las publicaciones de los
Sres. Lorenzo Fernández y Risco.

No puedo expresar en pocas
palabras la profunda impresión
que recibí al hojear y examinar las
páginas de esta extraordinaria
obra. Uno de los días más felices
de mi vida ha sido éste, en que veo
terminada la obra del amigo Lo-
renzo Fernández y en buena mar-
cha la del amigo Risco (Tobío aín-
da non puidera enviarlle todo o
traballo deste). Verdaderamente,
es dificil decir lo que hay que ad-
mirar más: la enorme diversidad
del material, la exactitud perfecta
de la descripción, la excelente do-
cumentación gráfica o la presen-
tación. En todos los aspectos la
obra es magnífica, un modelo de
trabajo que honra a todos los co-
laboradores y a Galicia. Además,
¡los recuerdos personales que en-
cuentro a cada paso…! La vida y
cultura gallega revividas, en grata
coincidencia, en el artículo que
sobre la casa rural publicara Lo-
renzo Fernández primeramente en
alemán en la revista hamburguesa
“Volkstum und Kultur der Roma-
nen”, hace más de 20 años.

Felizmente puedo compren-
der y valorar todo lo que encie-
rra la modesta aclaración que
aparece al final: “A edición esti-
vo ó coidado de Lois Tobío”.

Mis más sinceras felicitaciones
a todos, al mecenas que subven-
cionó la obra, haciendo así posible
una publicación de tanta enverga-
dura, a los colaboradores especia-
listas de primer orden en su mate-
ria, a los que debieron enfrentarse
con los arduos problemas técnicos
de la impresión y que tan airosa-
mente los han resuelto. Sin duda,
pocas regiones de España cuentan
con una publicación tan bien do-
cumentada y presentada.

Voy a mandar copia de esta
carta que en forma concisa expresa
mis aplausos, a los señores Puente,

Prada, Lorenzo Fernández, Vicente
Risco y Otero Pedrayo.

Ahora algunos detalles:
Al hablar de láminas me re-

ferí precisamente a las que apa-
recen con tanta abundancia en
la obra como ilustraciones, no a
láminas coloreadas.

Con respecto a ellas, pienso
que sería muy oportuno reprodu-
cir algunas –se entiende que con
la autorización del Sr. Puente
(copy rigth)-, en la contribución
“ Cultura popular y dialectal en
España” que preparo para la En-
ciclopedia Lingüística Hispánica
publicada por el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científi-
cas de Madrid. Supongo que en
alguna oportunidad tendré a mi
disposición los originales; desde
luego sería una selección muy re-
ducida, por ej. Figs. 43, 477.

Sería conveniente agregar una
bibliografía al final de la obra.

Si bien ando muy ocupado
con otras tareas –aquel artículo

urgente- voy a hacer lo posible
por publicar una reseña o rese-
ñas sobre la Historia de Galiza,
no sé todavía si en España, EE.
UU. o Alemania (en una revista
de etnografía general); por lo
tanto me interesa saber si la
obra ya ha salido en la Ed. Nos.

Le reitero mis felicitaciones y
mi profundo agradecimiento.

Tobío respóndelle (21/08/62)
que en breve lle fará chegar os
últimos pregos e as láminas do
traballo de Risco e anúncialle
que a edición quedará rematada
dentro dalgunhas semanas polo
que: “Por consiguiente, puede
Ud., en su trabajo, referirse a la
obra como ya publicada”. Sobre
as ilustracións que lle pedía Krü-
ger indícalle: “Yo me encargaré
de obtener del Sr. Puente la au-
torización necesaria”. Remata:
“Agradezco, en lo que a mí res-
pecta, las frases amables que de-
dica a la obra y al modesto papel

que en su edición he cumplido.
Me complace que le haya impre-
sionado tan favorablemente,
pues la opinión de quien, como
Ud. es alta autoridad en la mate-
ria, resulta invalorable”.

Tobío conserva outras dúas
cartas (unha del e outra de Krü-
ger) referidas a cuestións de re-
cepción e envío de textos. Na úl-
tima, Krüger (19/09/62) comuní-
calle que recibiu contestación de
Lourenzo Fernández.

Consideramos de interese dar
a coñecer esta carta que pon de
manifesto o alto recoñecemento
que o traballo etnográfico de Xa-
quín Lourenzo tiña nos medios
especializados do seu tempo. Hai
máis de corenta anos que foi pu-
blicado e segue a ser unha mag-
nífica mostra de bo facer e rigor
científico. Sería fermoso que al-
guén a reeditase neste seu ano,
respectando escrupulosamente o
labor editorial de Lois Tobío.♦
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Krüger e Tobío falan de
X. LOURENZO

CARLOS MÉIXOME

O traballo do etnógrafo Xaquín Lourenzo, a quen este ano se lle adica o Día das Letras, foi loubado
polo prestixioso etnolingüista Fritz Krüger. Aquí reproducimos unha carta do alemán que o mostra.

Xaquín Lourenzo retratado por Che en Ourense.



Queixo si, pero sobre todo música.
Despois dun inverno de seca, con
poucos festivais musicais intere-
santes no país, a XXIX Festa do
Queixo de Arzúa preséntase como
unha das poucas ocasións neste
tempo de frío para gozar de músi-
ca en directo e facer algo de turis-
mo, un bo preludio da fervenza de
festivais e actuacións que depara-
rá o verán. E para esta edición,
moito folk e máis hip-hop. Violado-
res del Verso, Ojos de Brujo, Lei-
lía, Treixadura, Oskorri ou Nilo MC
con algúns dos artistas destaca-
dos que se darán cita no festival
con denominación de orixe por ex-
celencia. A Festa do Queixo xa
conta con vinte e oito edicións ás
costas de bota de viño, queixo de
Arzúa e festa rachada. Motivos
abondo para que se multiplique o
censo arzuán o vindeiro fin de se-
mana, entre o 5 e o 7 de marzo. 

Dous serán os escenarios. Os
cataláns Ojos de Brujo abrirán o
programa cos temas do seu últi-
mo traballo, un disco que sor-
prendeu pola mestura de hip-hop
e flamenco e que xa lles valeu pa-
ra ser nomeados mellor grupo de
world music pola BBC. Despois
da súa xira polos Estados Unidos,
con parada en Chicago, Miami e
Nova Iorque, Arzúa foi o destino
marcado por este colectivo de
músicos, grafitteiros e bailaríns de
break dance por bulerías. Unha
escala no voo final até Edimbur-

go, cidade na que recollerán o
premio a principios de marzo.

Ese mesmo sábado un dos
grupos máis destacados do hip-
hop español volverán a pisar o
chan do noso país. Despois de ter
actuado xunto a Mala Rodríguez o
pasado novembro, Violadores del
Verso descargarán no Campo de
Feira as rimas de milimétrica preci-
sión que converteron a Kase O, Lí-
rico e Sho Hai, en verdadeiros po-
etas urbanos, de “Zaragoza ciu-
dad”. Apoloxía ao alcohol, as mu-
lleres, a diversión, o barrio, as rúas,
a amizade e a vida do que só po-
súe o seu talento para destacar so-
bre os demais, pero en potente di-
recto. Porque a Violadores del Ver-
so, ademais dos discos, defíneos a
forza nas actuacións. Por iso non
sorprende que gravaran en directo

a súa última entrega, o DVD “Tu
eres alguien. Bombo clap”. Nilo
Castrillo, máis coñecido como Nilo
MC, a primeira referencia do hip-
hop cubano e membro do move-
mento vanguardista nese país en-
tre os 80 e os 90, pechará co seu
rap a primeira noite do festival.

Ademais do hip-hop, Arzúa
bailará a ritmo de muiñeira e pan-
deireta o domingo 7, antes de que
o viño e o queixo se garden para o
ano que vén. Serán os gaiteiros de
Treixadura, cos sons da tradición
actualizados no Muíño de Redon-
dela, o seu particular punto de en-
contro, os que comecen a xornada
máis folki do festival. Valses, mui-
ñeiras, foliadas, e pasodobres que
farán bailar ao público ante o es-
cenario da Praza da Vila. Xunto a
eles, as pandereteiras de Leilía in-

terpretarán temas do seu último
traballo Madama con letras do es-
critor Suso de Toro, un grupo de
mulleres que apostou, de xeito pio-
neiro, pola recuperación das vellas
raigames. Tanto os gaiteiros de
Treixadura como as rapazas de
Leilía, con quince anos ás costas,
veñen de presentar un espectácu-
lo conxunto de música e danza, co
que recorrerán Galiza este verán. 

O punto final da festa, decla-
rada de interese turístico pola
Consellería de Cultura, Comuni-
cación Social e Turismo, porano
os vascos Oskorri, unha aposta
ecléctica con máis de trinta anos
de carreira musical.

Antes dos concertos

Aínda que non están dentro do
cartel do XXIX festival, este ano a
festa inclúe unha serie de activida-
des complementarias para todos
os públicos. Entre anaco de quei-
xo e taza de viño, poderanse ver
os xogos de maxia, as desapari-
cións e os trucos do Mago Pablo a
mañá do sábado ou a charanga
dunha das máis novas formacións
de Ribeira, a Compañía do Ruído,
discípulos directos das teimas mu-
sicais do manuchaísmo, que ac-
tuarán pola tarde. Ademais, pasa-
rúas, malabares, pallasos, sambis-
tas brasileiras, son afrocubano, te-
atro cómico e o espectáculo de
monicreques de Cascanueces.♦
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Adela Leiro
‘Queremos que
a xente se decate
da riqueza do país’

A.N.T.
Cambados acolle a exposi-
ción Espazos Naturais de
Galiza. En que consiste a
mostra?

Tentamos facer un repaso
polos zonas naturais protexi-
das e polas que, aínda que
non o son, deberían selo, dan-
do conta da súa situación, a
súa paisaxe, flora, fauna e po-
tencialidades económicas,
sen esquecer as agresións que
sofren. Para iso elaboramos
dezaoito paneis con mapas,
imaxes e unha breve explica-
ción de cada espacio, moi
manexábeis, porque unha das
finalidades da mostra é preci-
samente que se traslade por
centros e escolas.

A quen vai dirixida?
A todos os públicos, aínda

que dende que se abriu por
primeira vez no aniversario
do Prestige, pasando por dife-
rentes concellos, entre eles o
de Vilagarcía e o da Coruña,
foi visitada  maiormente polo
público máis novo.

A exposición está basea-
da na colección publicada
por A Nosa Terra titulada
Espazos Naturais de Galiza,
que vostede elaborou xunto
con Mon Daporta e Vítor
M. Caamaño Rivas. Que vai
atopar a xente nestes libros?

Está pensado para un pú-
blico non especializado, para
darlles a coñecer a existencia
destes lugares. Queríamos
que a xente se decatase da ri-
queza do país, unha boa op-
ción para o lecer pero tamén
como fonte económica, por-
que moitas veces parece que
se esquece. Eu fun a primei-
ra sorprendida. Aínda que
destacar algún é case imposí-
bel, eu quedaría co Monte
Pindo, pola espectacularida-
de da paisaxe, coa subida a
Pena Trevinca e o Bidueiral
de Monte de Ramos.

Como prepararon estes
libros?

Moita documentación,
itinerarios trazados e quince
mil quilómetros de coche. 

En que estado os atopa-
ron?

Hai lugares moi pisados
onde se nota a presión da
xente, como nas Cíes, outros
onde o que te atopas é aban-
dono, falta de información
ou moita repoboación con
especies exóticas, mesmo
nos espazos protexidos.♦

Leilía, Violadores, Oskorri e... o queixo
MAR BARROS

Un ano máis, e xa van 29, no calendario arzuán, a Festa do Queixo vén sinalada
en vermello. Data gastronómica por excelencia pero, sobre todo, unha das citas
musicais máis interesantes do inverno e de balde. Leilía, Treixadura, Violadores del
Verso, Oskorri e Ojos de Brujo serán algúns dos grupos que pasen polo escenario.

Oskorri.

Guieiro

SÁBADO 6 
Ojos de Brujo, Campo
da Feira ás 22:00
Violadores del Verso,
Campo da Feira ás 23:45
Nilo MC, Praza da Vila ás 01:30

DOMINGO 7
Treixadura, Praza da Vila
ás 19:00
Leilía, Praza da Vila ás 20:45
Oskorri, Praza da Vila ás 22:45

Leilía e Treixadura.

Violadores del Verso.
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“Foi nunha vila con mar, unha
noite, despois dun concerto...” Se-
guramente Joaquín Sabina  come-
zou esta canción nun lugar seme-
llante a Póvoa do Varzim. Este lu-
gar demostra que non hai que ir
ao Algarve para gozar de impre-
sionantes praias, nin chegar a Lis-
boa para coñecer o pasado de Por-
tugal. Ás veces, os xogos de azar
e o peixe teñen moito que ver.

Situada a 28 quilómetros de
Porto, Póvoa de Varzim é un de-
ses lugares que non deixa de
sorprender. Praia, montaña, du-
nas, museo, casino, campo de
golf, campo de tiro, campo de
fútbol e incluso campos de pa-
tacas. Con pouco máis de
50.000 habitantes censados, es-
ta vila pode multiplicar por ca-
tro a súa poboación no verán. 

Pódese chegar por autopista
até Porto e logo tomar a autovía
IC1. A opción máis aconsellá-
bel é chegar a Valença e coller a
estrada E1, que bordea a costa.

O pavimento é mao, pero o trá-
fico non é demasiado denso e as
vistas compensan o tempo per-
dido. Ao chegar a Viana de Cas-
telo non hai máis que coller a
autovía IC1 –de nova constru-
ción– e como dirían alí, sempre
enfrente. O aforro é de catorce
euros entre a ida e a volta. 

Unha vez en Póvoa o primei-
ro paso é buscar un lugar onde
ficar. Hai varias opcións. Hoteis,
hostais, unha casa de turismo ru-
ral e incluso un camping. Unha
boa opción é o Novotel Vermar,
de catro estrelas. Está situado a
carón do mar. As vistas son fer-
mosas e conta con todas as co-
modidades que se poidan imaxi-
nar. Piscina, pista de tenis, am-
plo comedor, e un bufete moi ac-
cesíbel os domingos. A carta pa-
ra comer é moi variada, co om-
nipresente bacallao, preparado
dos xeitos máis diversos. Non
deixa de sorprender todo o que
se pode facer con ese peixe. 

Unha vez resolto o problema
da estancia, as opcións son di-
versas. Se o tempo acompaña,
hai que ir broncearse no extenso
areal que ocupa practicamente
toda a vila. Dous advertencias.
En primeiro lugar, hai que dicir
que o vento sopra con forza ao
estar en mar aberto. A mellor
maneira de protexerse é levar un
anaco de tela e uns paos para ter-
mar. En segundo lugar, a falta de
protección dunha ría fai que as
ondas sexan grandes. Fantástico
para os surfistas. Menos aconse-
llábel para aqueles que non son
moi áxiles nadando. 

Tras o baño hai que ir dar un
paseo. Ao longo do areal hai un
marabilloso que chega até o por-
to. Alí o traballo dos mariñeiros
recorda ao que se pode ver na
Guarda, O Grove ou Camariñas.
Unha vez vista a fortaleza que
capitanea o porto, hai que aden-
trarse no barrio histórico. Nel
pódense ver moitos monumen-

tos. Se non lle parecen abondo, a
mellor opción é viaxar tres qui-
lómetros. Pegada a Póvoa está
Vila do Conde. Un conxunto
histórico medieval polo que se-
mella que non pasa o tempo. No
outro extremo de Póvoa hai dúas
cousas únicas que ver. Unhas
dunas onde se plantan legumes -
só existentes tamén en Israel- e
que alí chaman campos de Mas-
seira. E, por outro lado, o baixo
dunha casa onde se compran xo-
gos de cama por seis euros.

Chega a noite. Para cear na-
da mellor que o Casino. Men-
tres se goza dunha comida ínti-
ma, unha cantante ou un grupo
ameniza a velada. A continua-
ción pódese ir probar sorte co
xogo ou a bailar. Hai varios
pubs e incluso unha discoteca
dentro do propio Casino. Unha
das mellores opcións é a disco-
teca Budha, que ten unha deco-
ración oriental. Logo, todo de-
pende da sorte...♦

Póvoa de Varzim a mar aberto

Sitios Rubén Valverde

O Muro
XURXO G. LEDO

Poucas veces unha
palabra refire tantas
connotacións negativas

e practicamente ningunha
positiva. O muro de Israel, o
muro de Berlín, o muro das
lamentacións, etc. Estes
muros non están
materializados só con pedra,
están feitos con células
infectadas de odio, células
que teñen a capacidade de
reproducirse infinitamente,
alimentándose das paixóns,
das ambicións e do medo.

Detrás destes muros hai
outros muros menos
ostentosos pero tan dainos,
como por exemplo o muro
da ignorancia, o muro da
pobreza, o muro da vergoña,
o muro da exclusión ou o
muro da mentira.

Ignorancia da realidade
que nos rodea e acompaña a
cada paso; pobreza que
produce fame, resentimento
e morte, vergoña que
avasalla e esconde,
exclusión que divide e illa e
mentira que humilla e
destrúe.

Hai moitas formas de
levantar muros, tantas como
debilidades humanas e así
podemos ver inaguracións
de pedras, torres xémeas e
inmensos trasatlánticos
capaces de transportar
excelencias e vaidades.
Podemos subir á Torre Eiffel
e divisar o mundo aos nosos
pés e sentir que estamos
(aínda que só sexa por un
momento) no cumio.

Hai moitas formas de
amurallarse como
patentando os
coñecementos, as fórmulas
químicas, os
descubrimentos, as plantas
ou mesmo os sentimentos.
Podemos erixirnos en
defensores da liberdade e
liberar os oprimidos con
bombas colaterais, ou
impoñendo aranceis para
non desestabilizar os
mercados. Podemos
venderlle armas para que se
defendan deles mesmos,
incultos paisanos
incivilizados que non
coñecen as vantaxes do
progreso.

E que me din, pacientes
lectores, do muro do terror
que nos salva dunha morte
segura a mans de
fundamentalistas e
nacionalistas trasnoitados? 

Os muros dos nosos
ollos con castelos reforzados
salvarannos de nós mesmos,
verdadeiros inimigos da
razón que cada día
construímos fortalezas para
estar máis seguros.

Gandhi, Copérnico,
Fleming, Madame Curie e
moitas outras figuras foron
martelos que derrubaron
muros para que outros logo
poidan decir fachendosos:
ese non é o meu problema.♦

Carlos Casares
Unha biografía de Ramón Loureiro

A NOSA TERRA
FUNDACIÓN CARLOS CASARES



Vivía nunha casa de planta baixa
e bufarda na Ramalleira.

O atallo que desde a Silva de
Abaixo ía cara a Enfesta e Santa
Lucía e que pasaba perto dunha
das portarías do campo de fútbol
da Fortaleza. Alí, nun costado
do campo vivía a familia dos
Pan e noutro fondo de portaría, a
familia Simón, amigos e veciños
todos dos Boedo.

A Ramalleira era frecuenta-
da de día e noite. A primeira ho-
ra, pola mañanciña, moito mo-
vemento da xente da constru-
ción andado lixeira, aínda que
máis cedo, pasaban as cigarrei-
ras e as súas candelas semellan-
do unha santa compaña co seu
lucerío en fileira. O camiño, que
nalgunha das súas voltas non
era nin de carro,  ía cara Nelle e
desde alí entraba en Santa Lucía
e Catro Camiños. Nel, os coñe-
cidos atopábanse e cruzábanse
en camiñadas de ida e volta. O
atallo abríase á beira da viña do
Perruqueiro, cara o Campo da
Feira e a Enfesta, onde moraban
os Rivas e os Casal, as dúas fa-
milias labradoras e amigas dos
Boedo da Ramalleira.

José Boedo, con casa con xar-
dín á dereita segundo se ía para A
Coruña tiña catro fillos, José An-
tonio, Manolo, o pequeno Pucho
e unha filla casada que vivía en
Monelos. Era xa un vello militan-
te obreiro e un dos líderes sindi-

calistas da CNT. Dos que armou
a famosa folga de 1933 na cons-
trución da Coruña. A que pións e
albaneis cenetistas mantiveran
cunha patronal  coruñesa onde
sobranceaba o teimado Julio
Blanco. Con el os Naveira, Frei-
re, Suárez Agra, Longueira, Gol-
pe Moreira e Herranz.

Todos os obreiros aguantaron
como Boedo unha folga que du-
rou meses á vez que o construtor
Julio Blanco mantiña o seu pecu-

nio divertíndose en cinemas, tea-
tro e casinos. Mentres media Co-
ruña andaba esfameada e sen re-
cursos e as familias folguistas á
galga e cos alugueres de prestado. 

Blanco era dos que non que-
rían arranxos nin acordos para
horarios e subas. Pola contra ti-
vo a mala idea de contratar es-
quirois portugueses. Un día
cando saía pola porta traseira
do café Savoy déronlle un tiro.
Desde aquela, para algúns, co-

mezou a aclararse un conflito
que quedaría na retina sinistra
dos que se alzaron no 36. Polo
asasinato ningún obreiro foi de-
tido e até se chegou pensar que
tras o crime aniñaban as tirante-
ces entre patróns.

Pero Boedo, líder cenetista
da construción, estaba na lista
dos que tiñan gañas de matar e
matárono. Pucho Boedo, o seu
fillo máis  pequeno, levou na voz
por vida a pena polo seu pai.♦
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Memoria de Ferro                           Antón Patiño Regueira

Demandas
históricas 
FRANCISCO CARBALLO

AIgrexa galega está dividi-
da en cinco dióceses que
se reparten o territorio de

Galiza menos a parte oriental de
Ourense, enclave de Astorga.
As cinco dióceses definiron os
límites ao longo de séculos, es-
pecialmente no s. XII. Até 1393
exerceu de metropolitana
Braga, inda que desde o s. VIII
ao XI os seus arcebispos residi-
ran en Lugo. Iria, bispado até
1095, cedeulle a Compostela a
sé que se converteu en arcebis-
pal no 1120. Santiago de Com-
postela exerceu a función
metropolitana das sufragáneas
de Mérida de 1120 a 1851 e re-
cibiu de Braga, 1393, as súas
sufragáneas da Galiza. 

Como se pode observar, a
fixación de sés episcopais e
dos límites de bispados  tivo
avatares de todo xénero. Serve
hoxe esta distribución diocesa-
na? Manuel Espiña Gamallo
pensa que non (Demandas his-
tóricas e sociais dunha reestru-
turación da Igrexa galega, E.
do Castro). Leva anos en loita
para que A Coruña sexa centro
diocesano. Mediante a
Fundación Benéfico-Cultural
LABACA organizou un ciclo
de conferencias que agora ven
a luz no libro devandito. Cola-
boran  Xosé Ramón Barreiro
Fernández, García Cendán e X.
G. de Dios. Espiña dá razóns
de máis para a reestruturación
das dióceses galegas. 

Os capítulos desta
publicación son de interese no
só na liña administrativa da
Igrexa, tamén na súa forma ins-
titucional e pastoral. Di García
Cendan: “Cómpre lembrar que
un trazo característico do mun-
do máis urbano é a chamada
“sociabilidade electiva”. Quere
dicir que as relacións sociais
tenden a ser máis elixidas do
que impostas polo territorio on-
de se vive. Isto repercute, sen
dúbida, no terreo relixioso. De
feito, moitos fieis xa acoden á
misa, non á parroquia que lles
corresponde senón á que lles
agrada máis. Pero tal
circunstancia faise organizativa-
mente máis problemática na
medida en que emerxen grupos,
non previstos en fórmulas insti-
tucionalizadas, axuntando
persoas que comparten un xeito
similar de vida cristiá” (p. 105). 

Unha combinación de insti-
tucións persoais e de circunscri-
cións territoriais poden dar solu-
cións hoxe beneficiosas. Manter
as cinco dióceses e o enclave as-
torgán por pura tradición non
ten senso. Defender unha arqui-
diócese como é Santiago sen en-
cher de contido de Igrexa do pa-
ís galego as súas urxencias e
proxeccións universais aínda é
menos sensato. 

A Igrexa galega atravesa
unha conxuntura de cambios
urxentes, de enculturación, de
reestruturación administrativa,
de abandono de métodos e teo-
logúmenos da Contrarreforma.
O folclore xacobeo está a
distraer, máis con iso no se lles
dá solución ás urxencias.♦

A música enche, dimensiona e
reforça o espaço. Isso sabem-o
bem nas emissoras de rádio, nos
locais públicos, e também no te-
atro, cine e TV. A música ocupa
uma grande parte do nosso tem-
po. Tanto que esta sociedade se-
melha padecer horror do silên-
cio. Um bar sem música, rádio
ou TV atrai pouca clientela, e se
o negócio da hotelaria cresce
com a música é de justiça que os
donos da música exijam a sua
quota-parte.

Numa obra teatral ou cinema-
tográfica a música é parte funda-
mental do discurso narrativo.
Não é preciso que fosse escrita
expressamente para o filme ou a
cena, pode ser uma música pree-
xistente. Em qualquer caso o
compositor passa a ser um dos
autores, e assim deve constar nos
créditos da obra. Mas não sempre
se cumpre. Umas vezes porque
se faz sem permissão e outras por
desprezo do trabalho do compo-
sitor. Na montagem do Centro
Dramático Galego da obra de Al-
bert Camus, “Calígula”, eludem
identificar ao compositor; e não
se pode presumir ignorância da
lei a um Centro dependente dum
organismo oficial.

Os direitos de propriedade,
sejam materiais ou intelectuais,
estão regulados por leis que
obrigam a todos os cidadãs.
Ninguém devera gozar de privi-

légios mas a realidade é bem
distinta e uns têm mais direitos
que outros.

Na Rádio Galega gabam-se
de ajudar a música galega por-
que põem as equipas de gra-
vação ao serviço das formações
musicais que o solicitam, e logo
regalam-lhes o “master” digital
sem sequer exercitar os direitos
de produção fonográfica. Tam-
bém vão gravando por toda a
Galiza actuações em directo para
o seu arquivo.

Isto seria muito louvável se
respeitassem a Lei de Proprie-
dade Intelectual que obriga a
contar com a permissão escrita
do autor ou editor da obra para
fazer as tomas de som dum con-
certo, assim como para utilizá-
las posteriormente ou mesmo
arquivá-las. Como se precisa
autorização para dispor da min-
ha conta bancária. E será mes-
mo um chiste que, por não se
reservar os direitos fonográfi-
cos, algum produtor denuncie à
emissora da Xunta por uso ile-
gal das gravações que a própria
Rádio fez grátis.

A Lei reconhece ao autor os
direitos morais, os de explotação
e os de simples remuneração. Es-
tes direitos são irrenunciáveis. O
autor pode ceder a uma editora
os de explotação, e os de simples
remuneração têm de exercitá-los
por meio duma sociedade de

gestão colectiva como a SGAE.
Os criadores de cultura mo-

vem-se nos limites da ração e
isso molesta muito ao poder. A
expressão artística é radical e
foge do termo médio, porque as
ideias grises ou tíbias são medí-
ocres e não geram cultura. Ra-

xoi ameaça reformar a Lei para
converter aos criadores em cria-
dos, espoliando-nos a liberdade
e a propriedade. Fragrância de
Torquemada.

Uns mais que outros, mas pa-
ra os compositores só há direitos
do revés.♦

O Bardo na Brêtema                          Rudesindo Soutelo

Direitos do revés

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

O sindicalista Boedo

Desde Radio Coruña, vestido de falanxista, o locutor Enrique Mariñas animaba aos ‘Caballeros de La Coruña’



AmesAmes
■ TEATRO

UN TRANVÍA
DE NOME DESEXO
Poderemos gozar con este
clásico, adaptado por Balea
Branca, o venres 27 no
Centro Sociocultural.

BaionaBaiona
■ ACTOS

FORO
IBEROAMERICANO
Organizado polo IGADI, a V
edición deste foro, co título
Tempos de cambio en Améri-
ca Latina, relizará unha apro-
ximación ás transicións do
Brasil, Venezuela, Arxentina,
Ecuador ou outros países ás
portas de cambios como o
Uruguai. Completarase coa
exposición dos grandes mo-
vementos xeoestratéxicos que
cruzan o continente, maior-
mente dos EE UU. Este xo-
ves 26, na Biblioteca Munici-
pal ás 20 h, Rubén C. Lois
González, Decano da F. de
Xeografía e Historia da U. de
Santiago, repasará as claves
destes procesos. O venres 27,
no IES Primeiro de Marzo,
Laudelino Pellitero, analista
do IGADI, disertará sobre As
novas vías en América latina.
Máis información nos telf.
986 357 238 e 610 445 024.

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

RACISTA EU?
“...persoas, concidadás nosas,
doutros países, con vivencias

culturais diferentes. Esta rea-
lidade é enriquecedora para
todos. Vivir a diversidade
significa aceptar a diferencia,
achegarase a coñecela e loitar
por uns obxectivos co-
múns...” Verbas da Campaña
contra o Racismo da Unión
Europea que poden servir de
prólogo a esta mostra da Ca-
sa da Cultura onde podere-
mos ollala até este sábado 28.

BetanzosBetanzos
■ TEATRO

RATMAN & BOBYN
Esta obra chega o domingo
29 á Casa da Cultura da
man de Bacana Teatro.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

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

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

ESPAZOS
NATURAIS DE GALIZA
Organizada pola asociación
de ensinantes Candea e o Co-
lectivo Ecoloxista do Salnés,
estará no instituto Francisco
Asorey até finais de mes.
Abondosas fotografías con
textos explicativos dos espa-
zos naturais do noso país.

TRES PRESENZAS
Manolo Ruibal, P. Palomar
e Saúl Otero xuntan os seus
traballos nesta mostra que se
pode visitar na galería Bo-
rrón 4 (Avda. Galicia 39) de
11:30 h. a 14 h. e de 18:30 h.
a 21:30 h. de luns a sábado.

CangasCangas
■ TEATRO

TROIANAS
A compañía Teatro de Nin-
gures representará esta
obra o sábado 28 no Audi-
torio Municipal.

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS

MIGUEL ANXO CALVO
É o autor dos deseños a plu-

ma que ilustran o poemario
Casa vouga, de Xosé Ma-
nuel Varela, e que podemos
ollar, até final de febreiro,
no local social da A.C. de
San Campio de Cances.

■ TEATRO

A BRANCA ROSA
OS PIRATAS
O vindeiro xoves 4 a com-
pañía Teatro do Morcego
representa esta obra no Pa-
zo da Cultura. 

CeeCee
■ TEATRO

OS CÁRCERES
DO OLVIDO
A compañía Producións
Librescena vai representar
esta obra o sábado 6 no Sa-
lón de Actos do Concello.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

CATRO MAÑÁS
CO FUTURO
A Fundación Barrié organi-
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 Rull e 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
Este xoves 26 ás 20:30 h. pro-
xéctase a fita de Antonio
Eceiza, El Próximo Otoño
(1963). Dentro do ciclo adica-
do a Akira Kurosawa o ven-
res 27 ás 20 h. e o sábado 28
ás 19 h. preséntase Los Siete
Samurais (1954). Máis infor-
mación en www.cgai.org.

■ CONFERENCIAS

VII LECCIÓNS
DE ECONOMÍA
A Fundación Barrié convi-
da a Olivier Blanchard,
profesor de Economía do
MIT, a impartir unha aula
maxistral titulada A desre-
gulación dos mercados fi-
nanceiros e de bens e ser-
vizos, e os seus resultados
económicos e sobre A re-
gulación óptima dos mer-
cados laborais. Será o mar-
tes 2 na sede da fundación.

■ EXPOSICIÓNS

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

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

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 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 no
seu contexto de creación: as
vivendas experimentais en
Weissenhof, Stuttgart; o Pa-
villón Alemán en Barcelona e
a Vila Tugendhat en Brno.
Ludwig Mies van der Rohe
(Aquisgrán, 1886 - Chicago,
1969) é unanimemente con-
siderado, tanto polo seu lega-
do arquitectónico como polo
seu labor académico e orga-
nizativo, como un dos mes-
tres que maior trascendencia
e influencia nna arquitectura
do pasado século. Na Funda-
ción Barrié até o 2 de maio
(www.fbarrie.org).

C. DE F.
DO BANCO PASTOR
A mostra reúne maquetas e
paneis dos oito anteproxectos
presentados por outros tantos
arquitectos bolseiros da Fun-
dación ao concurso por invi-
tación para a construción dun
Centro de Formación para
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 Aquarium 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.

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

Fotógrafo da axencia Magnum
nos tempos de esplendor, nado
en París no 1928, Erwitt viviu
de perto os anos dourados da
renovación da imaxe na déca-
da dos 40. Influído e influente

sobre Robert Frank e Robert
Capa, as súas imaxes captan o
intre, dándolles ás instantáne-
as o alento do inesperado. No
Auditorio de Galicia, de Com-
postela, até o 11 de abril.♦

Elliot ErElliot Erwittwitt
O O TTrinquerinque

Xira estatal para presentar o seu úl-
timo disco, Álbum. O grupo donos-
tiarra de pop ofrece tres concertos
na Galiza: este xoves 26 na sala Se-
te Mares de VIGO ás 22 h; o venres
27 no Playa Club da CORUÑA ás 24;
e o sábado 28 ás 24 h. na sala Capi-

tol de SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Doce euros na billeteira e dez adian-
tada en Tipo, Columna, LP, Casa de
Arriba, Gong e Sete Mares en Vigo;
Portobello, Nonis, Tipo e Playa
Club na Coruña; Gong, Tipo, Diskó-
polis e Capitol en Santiago.♦

La Buena La Buena VVidaida
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☞ COLD MOUNTAIN.
Nos compases finais da

guerra civil americana, un
combatente do sur deserta para
reunirse coa muller que ama, a
quen apenas coñece. No retor-
no a casa, poderá comprobar
que as miserias da guerra ta-
mén as padecen os civís.

☞ CIDADE DE DEUS.
Buscapé narra dúas dé-

cadas da épica do crime nun
suburbio carioca. Ascensión e
caída do Zé Pequeno nun esce-
nario no que aumenta ano a
ano a degradación. Pode ser a
sorpresa dos Oscars. 

☞ DOCE EN CASA. O tí-
tulo xa o di case todo. Pe-

ro doce fillos son demasiados.
Non hai tempo para caracterizar
as personaxes. A película falla
ademais pola carencia de defini-
ción entre a comedia e a obra
cómica. Poucos gags e moi fe-
bles. O guionista parece andar
sempre escaso de tempo, a pesar
do que a fita faise longa. Steve
Martin non luce como debería. 

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

armas, cólase como xurado un
home que lle ofrece ás dúas
partes influír nos seus compa-
ñeiros para conseguir unha
condena ou unha absolución a
cambio de dez millóns de dóla-
res. 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 fu-
xe despois de que a policía o
acuse de ser un infiltrado que
clonou o seu corpo. Para sal-
varse, tratará de demostrar que
é o auténtico.

☞ O REGRESO DO
REI. Capítulo final da

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

☞ AS INVASIÓNS BÁR-
BARAS. Un profesor

universitario, progre e saído,
descobre que padece unha en-
fermidade terminal. Pasa os
seus derradeiros días acompa-
ñado dos seus amigos, da ex
muller e do fillo, un híper rico
axente de bolsa. Humor, citas
cultas e unha pasada polas inxe-
nuidades e maldades da esquer-
da dos sesenta. O canadiense
(do Quebec) Denys Arcand dá-
nos outra película moi reco-
mendábel para esquerdistas de-
sencantados. 

☞ 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.♦

CarCarteleirateleira

O MC de Alcorcón presenta o seu
primeiro longa duración, Produc-
to Infinito, no que contou coas co-
laboracións vocais de figuras do
hip hop da talla de ARIanna Puello
ou Frank T. Dará un concerto o
venres 27 ás 22:30 h. na sala Casa
do Patín de SANTIAGO, acompa-

ñado do grupo local Palabra Ma-
estra, Dj Oscar e Dj Dart; o sá-
bado 28 ás 22:30 h. poderémolo
escoitar na sala Mardi Gras da
CORUÑA. O prezo da entrada é de
8 euros anticipada e 10 na billetei-
ra. Máis información e reservas no
teléfono 676 533 053.♦

ZenitZenit

Baixo a batuta de Jean Jacques
Kantorow, dará un concerto este
xoves 26 ás 21 h. no Auditorio de

Galiza de COMPOSTELA. Na CO-
RUÑA tocará o venres 27 ás 20:30
h. no Pazo da Ópera.♦

OrOrquestra Sinfónica de Galiciaquestra Sinfónica de Galicia

Loles Díaz Aledo impartirá esta charla,
dentro do ciclo A terceira non é a venci-
da, o martes 2 ás 20 h. na aula social de
Caixa Galicia (Policarpo Sanz 21, VI-
GO). O mércores 3 estará na aula socio-
cultural desta entidade en LUGO.♦

EnvellecerEnvellecer é viviré vivir

Manuel
Gutiérrez,

P. Palomar e
Saúl Otero, do

que ollamos
unha obra,

participan na
mostra

Tr3s presenzas
da galería

Borrón 4 de
CAMBADOS.

A cantante
portuguesa

Mísia estará
no teatro

Rosalía de
Castro da

CORUÑA o
venres 27.

O violinista
Zoltan
Lantos
estará no
Pazo da
Ópera da
Coruña o
sábado 28.



■ MÚSICA

MÍSIA
Canto é o traballo desta ar-
tista portuguesa que pre-
sentará no teatro Rosalía o
venres 27 ás 21 h.

CARTOGRAFÍAS
SONORAS
Xúntase neste ciclo diversas
facetas do instrumento de
corda máis universal: o vio-
lín. Catro dos especialistas de
maior prestixio internacional
amosarán os estilos e técnicas
máis diversas. O sábado 28
poderemos escoitar ao violi-
nista, de orixe maxiar, Zol-
tan Lantos, que combina os
sons contemporáneos euro-
peos coa música tradicional
do seu país e a improvisa-
ción.No Pazo da Ópera ás 21
h. (entrada gratuíta previa re-
tirada de invitación).

TRICERATOPS
Dan un concerto na sala
Punto 3 o sábado 28.

SOFT POP TOUR
Trembling Blue Stars,
xunto con La Casa Azul e
Dj Polar, tocarán no Playa
Club dentro deste festival o
venres 5. The Clientele,
banda londinense que des-
taca dentro do panorama do
pop independente, dará o
seu único concerto en terras
galegas o sábado 6 e pre-
sentarán o seu traballo The
violet hour, xunto coa ban-
da Camera Obscura.

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 Sargadelos amosa
a súa pintura até o sábado 28.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

CARLOS MERINO
O centro cultural Torrente
Ballester acollerá unha mos-
tra-homenaxe dedicada a es-
te pintor até o 20 de marzo.

SGHN

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

■ MÚSICA

DR. FUNKSTEIN
O venres 27 dará un con-
certo na sala Minuetto.

FozFoz
■ TEATRO

MICOMICÓN E
ADELAHA
Sarabela Teatro represen-
tará este romance o venres
5 na sala Bahía.

GondomarGondomar
■ EXPOSICIÓNS

A TRANSICIÓN...
...a través dos autocolantes,
que poderemos ollar no café
Rañolas até o 10 de marzo.

■ TEATRO

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

AA GuardaGuarda
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES MAIORES
Colectiva de novos fotógra-
fos (Ósca Cela, Andrea
Costas, Fran Herbello, En-
rique Lista, Zoraida Ma-
qués, Jorge Meis e Cristina
Rodríguez) que permanece-
rá no Centro Cultural até o
venres 27.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

VALDOMERO MOREIRA
Até o 26 de marzo o seu
traballo pode verse na De-
putación Provincial.

SUGITANI, UN PASEO
POR EL JARDÍN
Esta é a mostra de Emilia
Guimeráns que se poderá
ollar, até este domingo 29,
na Capela de Sta. María.

URBANO LUGRÍS
Até o 2 de abril a Funda-
ción Caixa Galicia acolle
esta mostra con obras pro-
cedentes dos fondos da súa
colección.
ALEXANDRO
A galería Esmelgar acolle
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 DE SEVILLA
As pezas da colección do
Museo Pickman podense
ver, até o 29 de abril, no
Museo Provincial.

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

■ MÚSICA

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

O XACOBEO
COA MOCIDADE
O Pavillón Municipal vai
acoller un concerto o sába-
do 28 ás 12 h. que contará
coa participación de: Tri
Blues Band, Djs., Dancers
e a banda Los Limones. 

■ TEATRO

CARA DE PLATA
A compañía Al Suroeste
Teatro estará representando
esta peza o mércores 3 no
auditorio Gustavo Freire.

MarínMarín
■ EXPOSICIÓNS

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

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

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

NarónNarón
■ TEATRO

ASÍ QUE PASEN 5 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.

OurOurenseense
■ CINEMA

FLORES DE SANGRE
Esta película vaise proxec-
tar na Casa da Cultura este
xoves 26.

■ EXPOSICIÓNS

LUÍS SEOANE
Acuarelas deste artista que
podemos ollar no Museo
Municipal.

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

MULLER
As esculturas de Arturo An-
drade pódense contemplar
até o 1 de marzo no Ateneo.

JOSÉ LOURENÇO
¿Donde os perdí? é o título
da mostra deste artista que
presenta a galería Marisa
Marimón até o 18 de marzo.

IMAXE DE PEDRA.
TÚNEZ EN MOSAICOS
O Centro Cultural da Depu-
tación acolle esta mostra pro-
ducida por Ars Latina en co-
laboración cos ministerios 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.

■ TEATRO

EL POETA Y PLATERO
Esta peza de Iñaqui Juárez
vai estar no escenario do te-
atro Principal este xoves 26
e venres 27.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

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

PontearPonteareaseas
■ MÚSICA

MEDUSA
Este grupo pop vigués dará
un concerto este sábado 28
ás 23:30 no pub Outono.

As PontesAs Pontes
■ EXPOSICIÓNS

ENERXÍA
Módulo expositivo da futura
Casa da Enerxía, instalado na
Casa Dopeso, que se pode
ollar de luns a xoves de 19 a 21
h. e os sábados de 11 a 13 h.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

RAG.
NOVO ACADÉMICO
O paraninfo do IES Valle In-
clán servirá de escenario, es-
te venres 27 ás 20 h, para a
recepción do novo académi-
co numerario, Vítor Fer-
nández Freixanes, que dará
lectura ao discurso de ingre-
so Desafios para un novo sé-
culo. Entre a Trabe de Ouro
e a Paxariña de Armenteira,
a quen responderá, en nome
da Academia, Antón Santa-
marina Fernández.

ENTROIDO
O venres 27, na Praza da Pe-

regrina, recréase a Botica de
don Perfecto Feijoo das 12 h.
en diante. Ás 18 h. dará come-
zo o velorio do Loro Rava-
chol na sala mortuoria instala-
da nos soportais da Casa da
Luz na Praza da Verdura. E ás
21 h. sairá o cortexo fúnebre
para enterrar ao paxaro.

■ CINEMA

JIMMI NEUTRÓN
Esta fita para escolares pro-
xéctase o xoves 26 e o ven-
res 27 ás 10 e 12 h. no tea-
tro Principal. A historia dun
fedello e soñador neno de
nove anos que pasa a mei-
rande parte do tempo de le-
cer no seu laboratorio sub-
terráneo, armando inventos.

■ EXPOSICIÓNS

OS NOVOS
Até o 29 de febreiro pode
verse esta mostra na Fun-
dación Caixa Galicia.

GALICIA VISTA
CON OLLOS DE NOVO
Esta mostra de novos fotó-
grafos poderá verse, até o
domingo 29, no Museo
Provincial.

JUAN RIVAS
Por parroquias é a mostra que
este artista ten aberta na sala
de arte Caja Madrid e que se
poderá ver até o 14 de marzo.

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

NURIA GUARDIOLA
O Pazo de Mugartegui al-
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, testemuñas 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 Caixanova acolle,
até o 28 de febreiro, esta mos-
tra na que se reunen obras de
autores da relevancia de Zu-
loaga, Botero, Miquel Bar-
celó ou Romero de Torres,
nunha selección de arte con-
temporánea española que es-
tuda a visión moderna dun
discurso aparentemente clási-
co, o atractivo da aproxima-
ción ao que habitualmente es-
ta oculto, e en épocas non moi
lonxanas, incluso prohibido.

■ MÚSICA

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

CORO ULTREIA
En concerto o sábado 28 ás
21 h. na igrexa da Peregrina.

■ TEATRO

DOMINGOS
DO PRINCIPAL
Coa promoción do concello e
coordinado por Teatro
Akatro, este ciclo, destinado
ao público familiar, chega á V
edición cunha selección dos
mellores espectáculos realiza-
dos na península Ibérica. O
domingo 29 ás 18:30 chega a
peza Balavá, detective, dos
barceloneses Teatre Nu, na
que o famoso detective Bola-
vá amósanos as súas habilida-
des para resolver os casos
máis difíciles. As entradas po-
den recollerse no teatro Prin-
cipal o día de función dúas
horas antes do comezo a un
prezo de 2 euros, ou mercalas
a través de www.caixagali-
cia.es ou no telf. 902 434 443.

O PorriñoO Porriño
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Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@ano-
saterra.com

Esta compañía representa a obra Fo-
bias. Unha estraña noite na casa de
Luís Mendía, de José Luis Prieto,
baixo a dirección de Lino Braxe, o
venres 27 no Centro Cultural e Xu-

venil de MUROS. O sábado 6 ás
20:30 h. estarán no teatro As Torres
de OLEIROS. O sábado 13 ás 21 h. le-
varán a obra até o auditorio da fun-
dación Semana Verde de SILLEDA.♦

LagarLagarta, Lagarta, Lagartata

O luns 1 ás 19 h. inaugúrase a Bie-
nal na Casa da Xuventude, coa en-
trega de premios do VII Concurso
Galego de Caricaturistas Noveis.
O artista convidado este ano á
inauguración será o italiano Achi-
lle Superbi. Continuará ás 19:30
h., no Museo Municipal, coa visita
á mostra Caricaturistas Galegos;
e ás 20 h. no centro cultural Depu-
tación de Ourense, con Dez Anos
de Pinto & Chinto, Caricaturas
Dixitais de Gogue e Dos Humores
Lusos, de José Vilhena e Paulo
Santos. O sábado 13 desde as 19
até as 21 h. e o domingo 14 das
12:30 até as 14 h. celebrarase a
Festa da Caricatura, coa presenza

de caricaturistas galegos e portu-
gueses como Gogue, Carrera,
Kiko da Silva, Leandro, Abral-
des, Pinto, Nacho Hortas, Zé
Oliveira, António Ferreira, Pau-
lo Santos ou Onofre Varela entre
outros, xunto co caricaturista con-
vidado e os afeccionados que o de-
sexen. O mércores 3 ás 21 h. cun-
ha entrada de 1 euro, proxéctase
no salón de actos da Casa da Cul-
tura (Biblioteca Pública) a pelícu-
la de animación Puerta del Tiem-
po (2002), con deseños e dirección
artística do humorista Antonio
Mingote; e o venres 12 preséntase
o libro Dez por Dous de Pinto &
Chinto, ás 20:15 h. no Centro

Cultural Deputación de Ourense.
Durante os días que dura a Bienal
vaise celebrar, en distintos locais
da cidade, o I Certame de Monó-
logos Humorísticos, de tema libre
e de arremedos. Até o domingo
15 de marzo, día da clausura, po-
deremos ver tamén as mostras so-
bre Eduardo Padín no Liceo;
Xente na Brétema de Siro na au-
la de cultura de Caixanova; e Pa-
lestina vista por debuxantes ára-
bes, orientada a explicar a través
do humor gráfico (nalgúns casos
negro) o conflito bélico que vive
o pobo palestino, no Edificio Po-
litécnico do campus universitario
das Lagoas.♦

VII Bienal da Caricatura de OurVII Bienal da Caricatura de Ourenseense

En VIGO, este xoves 26 e venres
27 ás 20:30 h., o C.C. Caixanova
será o escenario para a representa-
ción desta montaxe dirixida por

Pep Antón Gómez. O sábado 28 e
domingo 29 ás 20:30 h. a repre-
sentación será no teatro Rosalía de
Castro da CORUÑA.♦

¡Excusas!¡Excusas!

Dr. Funkstein
toca este

venres 27
na sala

Minuetto de
FERROL.

O grupo
pop Medusa
toca este
sábado
28 no
Outono de
PONTEAREAS

A arte do nu
é a mostra
que
podemos
ollar na
sala de
Caixanova
de
PONTEVEDRA.
Na imaxe,
un lenzo
de Daniel
Vázquez.



■ ACTOS

PORRIÑO,
ARQUITECTURA URBANA
Libro de Xosé Ramón
Iglesias Veiga e Diego Gi-
ráldez que será presentado
este venres 27 ás 20:30 no
Centro Cultural.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

ANTON VAN DYCK.
ICONOGRAFÍA
Esta mostra de 125 estampas
do s. XVII póderase visitar
durante este ano no Museo
do Gravado, en Artes.

San SadurniñoSan Sadurniño
■ TEATRO

SE NORMAL. VOTA
SUBSTANCIA BUCANERA
A compañía Bucanero &
Eme2 Producións estará
con esta peza o domingo 7
no Centro Sociocultural.

SantiagoSantiago
■ DANZA

BOBOS
A sala NASA acolle este es-
pectáculo da coreógrafa in-
dependente madrileña Elena
Córdoba o venres 27 ás 22
h. e o sábado 28 ás 23 h.

■ EXPOSICIÓNS 

ELLIOT ERWITT
Até o 11 de abril, a mostra
da sala Isaac Díaz Pardo
do Auditorio de Galiza reú-
ne as fotografías deste artis-
ta entre 1046 e 2001.

LINO LAGO
Pintura sobre pintura titula a
mostra, que inaugura este xo-
ves 26, da galería J. Lorenzo.

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.

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

CAMILO OTERO
1932-2003
Poderemos ver os seus gra-
vados no Museo do Pobo
Galego até 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 Lorenzo or-
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 Sargadelos.

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 Fonseca acolle,
até o 29 de febreiro, oitenta
intres deste fotógrafo baixo o
epígrafe A memoria de xeo,
que percorre catro das transi-
cións político-económicas
que redeseñaron Europa nos
últimos vinte e cinco anos.

XESÚS VÁZQUEZ
O pintor ourensán afincado
en Santander presenta, até o
1 de marzo, na galería Trinta
unha obra chea de lirismo e
diversidade, cunha espléndi-
da gama cromática de grande
intensidade, liñas e polígo-
nos entrecruzados, xogos de
repetición e diferencia, onde
intervén a asociación libre.

BEATRIZ 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
africana, preséntanse 90 pe-

zas de espectacular beleza
coas que é posíbel realizar
unha viaxe tan apaixonante
como máxica por África a
través das súas principais
etnias: os Dogón, os Kuba
ou os Mossi, entre outras.
Trátase de fantásticos traba-
llos que nos permiten aden-
trarnos na súa cultura, tradi-
cións, mitos e formas de vi-
da. As obras están clasifica-
das en diferentes apartados:
maternidades, máscaras, ar-
te cortesá, mobiliario, culto
aos antepasados e fetiches.
Na Igrexa da Universidade
até o 29 de febreiro.

LIBRO DE ARTISTA
Colectiva de arte contempo-
ránea na Fundación Granell,
que agora abre de 11 a 14 e de
16 a 21 h. de luns a sábados;
e de 11 a 14 os domingos; os

martes e festivos pecha.

VIK MUNIZ
Despois dos actos de conme-
moración do seu X aniversa-
rio, o CGAC continúa a acti-
vidade cunha mostra foto-
gráfica deste artista, até o 7
de marzo. Tamén, podere-
mos admirar os debuxos de
Marcel van Eeden que, con
rotulador e lapis “negro”, re-
produce coidadosamente
imaxes e fotos extraidas de
vellos libros e revistas de
época de entre os anos 20 e
65, mediante un proceso que
é definido polo posmoder-
nismo 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.

■ TEATRO

BICOS CON LINGUA
Esta peza, escrita por Suso
de Toro, Cándido Pazó,
Avelino González e Xabier
Lama entre outros, é pre-
sentada pola compañía Talía
Teatro como unha proposta
sincera e cargada de inten-
ción, facendo fincapé na si-
tuación sociolingüística que
atravesa o emprego da lin-
gua galega, cun gratificante
sorriso na cara. Desde este
xoves 26 ao domingo 29 na
sala Yago. Máis información
en www.salayago.com).

ULTRANOITE
ESPECIAL ELECCIÓNS
A NASA acolle, de novo, un
cabaré colectivo que conta-
rá coa participación de Mi-
guel de Lira, Patricia de
Lorenzo e Marta Pazos
entre moitos outros, e que
exorcizará as aburridas
campañas e expresará eses
desexos que nunca se che-
gan a dicir. Do xoves 4 ao
sábado 6 ás 23 h.

LOS DÍAS
QUE TODO VA BIEN
El canto de la cabra chega
de Madrid ao teatro Galán

para representar esta obra,
da que Juan Úbeda e Elisa
Gálvez son autores, directo-
res e intérpretes. Do xoves 4
ao sábado 6 dentro da pro-
gramación Alternativa 04.

TTomiñoomiño
■ ACTOS

CONFLITOS
NA ASIA CENTRAL
Carlos Meixome dará unha
charla ao respecto no local da
A.C. Eliseo Alonso de Goián
este venres 27 ás 20:30.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

RITA ENRÍQUEZ
Podemos ollar as súas pintu-
ras, até o domingo 29, na Área
Panorámica. No mesmo lu-

gar exhíbese a mostra As mi-
ñas andainas do fotógrafo
J.M. González Troncoso.

YANNIS KADRÁS
O artista nado en Taskent,
ex URSS, no 1962 amósa-
nos as súa pinturas, até o

CERTAME ESCOLAR DE DEBUXO,
RELATOS E POESÍA DA A. DE
LIBREIROS DE FERROLTERRA
Poderá participar todo o alumnado dos
centros escolares de Primaria, Secunda-
ria, Formación Profesional e Bacharela-
to da comarca de Ferrolterra e concellos
con librarías asociadas na Agrupación,
nunha soa especialidade por alumno. As
obras serán de tema libre, resaltando os
valores de tolerancia, solidariedade e li-
berdade, e escritas en galego. Os relatos
e poesías terán unha extensión mínima
de 10 e máxima de 30 ringleiras, sen
exceder os 2.100 caracteres incluído es-
pazos. Os debuxos non superarán o for-
mato A4, presentados en cartolina ou lá-
minas dunha gramaxe non inferior aos
135 gramos e estarán titulados. Os tra-
ballos entregaranse nun sobre pecho, ta-
maño folio; dos relatos e poesías inclui-
rase dúas copias impresas e, de ser po-
síbel, un disco de ordenador co texto; os
debuxos irán dentro dunha carpeta, en-
tre cartóns duros ou cousa semellante e
cunha fotocopia en branco e negro do
mesmo. Noutro sobre pecho, no que se
indicará só o título, aportaranse os da-
dos persoais, fotografía tamaño carné e
fotocopia do carné escolar, curso e cen-
tro de estudos. Os traballos entregaran-
se en calquera das librarías participan-
tes ou enviaranse por correo ao aparta-
do 8 de Narón, antes do 1 de marzo. Os
alumnos e centros escolares selecciona-
dos serán obsequiados con cheques-li-
bro, e cos mellores traballos farase un-
ha publicación que será distribuida po-
las librarías asociadas.

SEMINARIO INTERNACIONAL
A. CARPENTIER E ESPAÑA
Realizado pola Cátedra de Cultura Cubana
Alejo Carpentier da U. de Santiago, reali-
zarase, do 2 ao 5 de marzo, na Facultade de
Filoloxía, co gallo de conmemorar o cente-
nario do nacimento do autor cubano. O se-
minario estruturarase en bloques temáti-
cos: 1) España na biografía intelectural de
Carpentier. Os asedios carpenterianos á
historia e á sociedade peninsular. 2) Espa-
ña no pensamento lingüístico, o ensaísmo e
a crítica e teoría literarias de Carpentier. 3)
O patrimonio bibliografico español nas
fontes da súa obra. 4) Capertier e as arts es-
pañolas (plástica e música). 5) Diálogos da
ficción carpenteriana coa literatura españo-
la (ss. de ouro, ss. XIX e XX). Ademais ha-
berá proxeccións, marathon de lectura, ou
o concerto da coral cubana Exaudi o mar-
tes 2 ás 21 h. no Auditorio de Galicia. Máis
información no telf. 981 547 196.

I CERTAME LITERARIO
FEMINISTA DO CONDADO
A Assembleia de Mulheres do Condado
organiza este premio, dotado con 300
euros, para reivindicar os dereitos das
mulleres e denunciar a súa marxinación
e explotación, no que poderán participar
todas as mulleres que o desexen, con
textos de temática libre relacionados co
tema proposto e de calquera xénero lite-
rario e escritos en lingua galega. Os tra-
ballos enviaranse, por triplicado nun so-
bre, no que se fará constar no exterior o
título e seudónimo da autora, e nun so-
bre diferente, pecho, identificado co tí-
tulo da obra e o seudónimo, incluiranse

os dados persoais. Serán remitidos antes
do 30 de abril por correo certificado a
nome da AMC, Rosalía de Castro 9, 5º
dereita de Ponteareas.

PREMIO R. VIDAL BOLAÑO
As Redes Escarlata institúen este certame
como recoñecemento público daquela
persoa ou colectivo que destaque polo seu
compromiso coa emancipación das clases
populares, da súa diversidade de expre-
sión de loita e resistencia, e coa constru-
ción da República Galega e a súa cultura
e lingua, para lembrar e recoñecer a figu-
ra de Roberto Vidal Bolaño e o seu com-
promiso. Calquera persoa, sexa membro
das Redes Escarlata ou non, entidade ou
colectivo poderá facer chegar propostas
de candidaturas para o premio, mediante
o correo electrónico premiorvb@redeses-
carlata.org ou correo ordinario, que serán
tidas en conta polo xurado presidido polo
escritor Xosé Luís Méndez Ferrín. A en-
trega do premio, unha escultura de Gon-
zalo Araúxo, farase preferentemente ao
redor do 18 de marzo, como homenaxe e
lembranza á Comuna de París. Máis in-
formación en www.redesescarlata.org.

PREMIO DE NARRACIÓNS
XUVENÍS RÚA NOVA 33
Poden participar todas as crianzas que o
desexen, que non teñan feito os 18 anos
o día 2 de abril de 2004, con textos en
galego ou castelán, dunha extensión mí-
nima de 25 e máxima de 125 folios, me-
canografados a duplo espazo. Os traba-
llos presentaranse por quintuplicado e
farase constar o nome, enderezo e telé-

fono, incluíndo unha fotocopia do DNI,
Libro de Familia ou documento equiva-
lente. Deben enviarse antes do 1 de mar-
zo a Biblioteca Nova 33, r/ Nova 33, 2º
- 15705 de Santiago, ao Apartado de co-
rreos nº 637, 15780 ou a calquera das
oficinas de Obras Sociais de Caixa Ga-
licia das principais cidades galegas.
Máis información no telf. 981 584 436.

IFI EN CRISE
Acto temático sobre arte multimedia, no-
vas tecnoloxías, arte sonora, performance
e propostas interdisciplinares promovido
polo colectivo Flexo e a Faculdade de Be-
las Artes de Pontevedra, no que poderán
participar todos aqueles artistas de calque-
ra idade, nacionalidade ou tendencia artís-
tica, coa idea de crise como motor de
arranque para os proxectos creativos, e
sen límite de obras a presentar. Os pro-
xectos serán enviados, antes do 15 de
marzo, xunto coa ficha de inscripción de-
bidamente cumprimentada e un texto que
defina o traballo a desenvolver, concep-
tos, descripción e especificacións técni-
cas, fotos, vídeo ou outro tipo de soporte
que axude á perfecta comprensión da obra
e os seus requerimentos técnicos, á Fa-
culdade de Belas Artes, Festival IFI, rúa
Maestranza 2, 362002 de Pontevedra.
Seleccionaranse un número de dez obras
aproximadamente que recibirán unha
cantidade de 300 euros para a súa produ-
ción, correndo os custes de montaxe téc-
nica, así como as dietas e aloxamento, de
ser preciso, por conta do festival. Para
conseguir a ficha de inscripción e máis in-
formación consultar www.ifi2003.com.♦

ConvocatoriasConvocatorias

N
º 

1.
11

8 
●

A
no

 X
X

V
II 

●

D
o 

26
 d

e 
fe

br
ei

ro
 a

o 
3 

de
 m

ar
zo

 d
e 

20
04

CONSELLARÍA DE CULTURA,
COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO
Resolución do 13 de febreiro de 2004 pola
que se anuncia contratación, por concurso
público, sistema aberto, da asistencia de
asesoramento para a xestión de incidencia
da Rede de Aulas Multimedia do Centro
Multimedia de Galiza. Obtención de docu-
mentación e información nas dependencias
da Dirección Xeral de Comunicación e
Audiovisual ou no teléfono 981 54 58 83.

FUNDACIÓN PÚBLICA
ESCOLA GALEGA DE
ADMINISTRACIÓN SANITARIA
A fundación Pública Escola Galega de Ad-
ministración Sanitaria (FEGAS) acordou o
pasado 2 de febreiro a convocatoria dun
curso de diplomado en enfermería de em-
presa que se impartirá nas dependencias da
Escola Universitaria de Enfermería de Lu-
go, dende o mes de maio até a primeira
quincena de xullo. A solicitude da instan-

cia haberá que recollela na sede do FEGAS

ou na propia escola.

CONSORCIO AUDIOVISUAL DE GALIZA
Resolución do 16 de febreiro pola que se
anuncia a convocatoria de axudas para a
promoción de producións audiovisuais a tra-
vés da internet. As bases da convocatoria po-
derán obterse na sede de Consorcio en Com-
postela, na páxina www.consorcioaudiovi-
sualdegalicia.org ou no telf. 981 95 71 82.♦

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

Esta banda de funk, formada por ex-
compoñentes da Fundación Tony Mane-
ro, presenta o seu novo traballo Ran-
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.

Unha
mostra do

coñecido
fotógrafo

Elliot Erwitt
pode ser

contemplada
no Auditorio

de Galicia
de

SANTIAGO.

Bobos é
como se
chama a
coreografía
de Elena
Córdoba
este venres
27 na sala
Nasa de
SANTIAGO.



este venres 27, na galeria
Trisquel 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 sábados
ás 12 h. Este domingo 29 os
máis cativos poderán gozar
co espectáculo de contacon-
tos O arco da vella e o ca-
maleón. Este xoves 26 ás 20
h. Manuel Sendón e Xosé
Luís Suárez Canal darán
unha conferencia sobre a
mostra O feito fotográfico da
que son comisarios; e o ven-
res 27 ás 20 h. o artista e crí-
tico Joan Fontcuberta ex-
porá o tema Ao redor das ex-
posicións de fotografía. O
martes 2 terá lugar a mesa re-
donda Vixencia dos festivais
fotográficos ás 20 h coa par-
ticipación de Marta Gili,
Rui Prata, Manuel Sendón
e X.L. Suárez Canal. O
mércores 3 ás 19 h. (previa
inscrición) terá lugar o ciclo 2
do curso de aproximación á
arte contemporánea para
adultos: Da II Guerra Mun-
dial aos anos 80. 

VIGO:
O HOME E A CIDADE
As xornadas sobre arquitec-
tura e urbanismo artelladas
pola Fundación Carlos Ca-
sares e Caixanova continú-
an o este xoves 26 ás 20 h.
no C.C. Caixanova. Alfonso
Penela, arquitecto e co-au-
tor do proxecto da Cidade
Universitaria de Marcosen-
de, impartirá unha charla ti-
tulada Sentido e Sensibili-
dade. O martes 2, César
Portela, Premio Nacional
de Arquitectura, co-autor do
Museo do Mar e autor da
Casa das Palabras e do pro-
xecto do Auditorio falará so-
bre Home, cidade e mar.

■ EXPOSICIÓNS

VINTE
Desde este xoves 26 en
diante, o C.C. Caixanova
acollerá esta mostra que fai
un percorrido pola obra dos
grandes artistas e as pro-
postas novidosas da Galiza
nas últimas décadas, expos-
ta por vez primeira. Desta-
can Leiro, Jorge Castillo,
Silverio Rivas e outros
máis novos como Barbi,
Murado ou Casas.
CHEMA MADOZ &
CIUCO GUTIÉRREZ
Mostra destes recoñecidos
fotógrafos na galería Bace-
los (Progreso 3) desde este
xoves 26 até o 30 de marzo.

M.A. PASCUAL

A galería Sargadelos aco-
llerá as súas pinturas até es-
te sábado 28.

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 Anxo amo-
sa o seu traballo até este
venres 27 na galería Dua2.

MINGOS TEIXEIRA
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 traba-
llo na galería Chroma (Flori-
da 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.

BICHITA
A galería Ad Hoc acolle, até o
31 de marzo, esta mostra na
que a artista betanceira amosa
unha serie de pinturas acríli-
cas, que, partindo de refuga-
llos e con imaxes divertidas,
escatolóxicas e provocativas
pretende divertir. Conxunta-
mente coa anterior o polifacé-
tico Suso Fandiño presenta a
súa nova obra (lapis, fotogra-
fía, vídeo, instalación e pintu-
ras acrílicas sobre táboa) nun
discurso creado a partir da dú-
bida do que diferencia unha
obra de arte do que non o é.

FOTOGRAFÍA E ARTE
Variaciones en España
1900-1980. Coproducida
entre o Centro Atlántico de
Arte Moderno de Canarias,
Photoespaña e o MARCO,
abre as súas portas o venres
6 na planta baixa do museo
con casi coarenta partici-
pantes, 320 fotos acompa-
ñadas de material documen-
ta de apoio como libros, ca-
tálogos, revistas e artigos de
prensa. Até o 16 de maio.

O FEITO FOTOGRÁFICO
Mostra da colección do con-
cello de Vigo, comisariada
por Manuel Sendón e X.L.
Suárez Canal, no MARCO on-
de permanecerá até o 14 de
marzo. Xunto ás obras de
107 artistas como Delmi
Álvarez, William Klein,
Virxilio Viéitez, Mario Gia-
comelli, Manuel Ferrol,
Dorothea Lange, Vari Ca-
ramés, Wojcieh Prazmows-
ki, Xurxo Lobato, Aziz +
Cucher ou Xulio Correa,
poderemos ver os carteis das
Fotobienais e da Sala dos
Peiraos, catálogos, postais,
revistas e artigos de prensa.

LEOPOLDO NÓVOA
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.

■ MÚSICA

ATOM RHUMBA

A sala Iguana Club acollerá
un concerto desta banda de
rock este sábado 28 ás
00:30 h.

CARMEN
Baixo a dirección de Les-
law Salacky e Pier Fran-
cesco Maestrini, a Or-
questra Filarmónica de
Pleven achéganos 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

ACTO SEGUIDO

Matarile Teatro representa
esta obra, creada e dirixida
por Ana Vallés, o martes 2
de marzo ás 20:30 h. no te-
atro-sala de concertos do
CC Caixanova. Trata da
confusión que vivimos en-
tre realidade e ficción e a
dificultade de separalas.
Das distintas maneiras de
contar; dos medios de co-
municación; da nosa per-
cepción da realidade a tra-
vés de ficcións.

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
Núñez na Casa da Cultura.

■ MÚSICA

UXÍA
Vai estar co espectáculo
Danza das Areas o venres 5
no Auditorio Municipal.

VViveiriveiroo
■ TEATRO

HOTEL RUN
A compañía Sapristi repre-
senta esta obra o vindeiro xo-
ves 4 no teatro Pastor Díaz.

GuimaraesGuimaraes
■ MÚSICA

DULCE PONTES
A recoñecida cantante portu-
guesa dará un concerto o sá-
bado 6 de marzo ás 22 h. no
Multiusos. As entradas poden
adquirirse xa na web
www.tempolivre.pt a un prezo
que vai dos 15 aos 35 euros.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

DE TRÍPOLI A
SAMARKANDA

Poderemos admirar as ins-
tantáneas fotoxornalista
canadiense afincado en
Portugal David Clifford,
nas que amosa estampas
cotiás dunha viaxe de
máis de 13 mil quilóme-
tros que o levou por Tú-
nez, Líbia, Exipto, Xorda-
nia, Síria, Turquía, Kur-
distán... até Xeorxia. Até o
15 de abril na Fnac Nor-
teShopping.

LondonLondon
■ FESTAS

DIRTY BEACH
CABARET
O venres 27 de febreiro ás
8 do serán, no leste da ci-
dade, no bar The Foundry,
haberá unha festa cabaret
organizada polo recén
constituido Galegos de
London. Nela participaran
pallasos, malabaristas, po-
etas e músicos, o máis de-
les galegos residentes.
Ademais haberá unha
mostra fotográfica sobre
Nunca Máis e a limpeza
das praias. Bar The
Foundry, 84-86 Great Eas-
tern Street, EC2A 3JL,
metro Old Street, saída 3,
a 200 metros.♦

CIBERNÓS
www.ciberlingua.org/cibernos

Páxina do proxecto Ciberlingua que con-
siste nun xogo-concurso dirixido ao
alumnado do último curso da educación
primaria e o primeiro da ESO e no que
quen participe revivirá a década dos anos
30. O prazo está aberto até o 29 de fe-
breiro e a actividade desenvolverase nos
meses de marzo e abril.♦
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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 característi-
cas semellantes para coñecerse e posí-
bel relación seria. O meu correo electró-
nico 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 Alcobendas organiza a III edi-
ción deste encontro de gaitas tradi-
cionais, dentro da VII Romaría do
Polbo e III do Mexillón, que se ce-
lebran do 5 ao 7 de marzo no con-
cello madrileño. Os participantes
terán que levar traxes tradicionais
galegos, ao igual que as gaitas. O
tambor e o bombo deben ser de pe-

lello. Os músicos deberán concen-
trarse ás 17:30 do día 6 na Praza
Mayor, sita na Gran Manzana, dian-
te do concello desde onde se partirá
en pasacorredoiras até a Praza  de
Artesanía. Para máis información e
confirmación de asistencia enviar
antes do domingo 22 un fax ao  916
515 646 ou un correo a xuntan-
za@xuntanzadealcobendas.com.♦

EncontrEncontro de Gaitas en Madrido de Gaitas en Madrid

Antón
Pulido
participa na
mostra
Vinte,
percorrido
pola arte
galega dos
últimos
tempos, que
podemos
ollar no CC
Caixanova
de VIGO.

Chema
Madoz

mostra as
súas fotos,
xunto con

Ciuco
Gutiérrez na

galería
Bacelos de

VIGO.



H. VIXANDE
Investigador e antropólogo,
Manuel Mandianes vén de
publicar O río do esquecemen-
to, onde explica que os galegos
somos pelexóns, teimudamen-
te pagáns e independentes.

Por que O río do esquecemento?
É unha metáfora, unha voz

de alerta para que á xente non lle
pase como aos romanos, que
pensaban que perdían a memoria
ao cruzar o Limia. Hoxe moitos
autores, cando escriben algo, es-
quecen o que fixeron outros an-
tes. Pensan que o país era ágrafo
antes de chegaren eles.

É antropólogo, a min iso só-
ame como psicólogo, crego, so-
ciólogo e toda esa camarilla.

Algo peor, hai mesmo quen
engade o termo antropófago,
porque imos comendo todo o
que escoitamos. Esta sociedade
cambioulle os nomes ás cousas,
pero ten as mesmas necesidades.
Os cregos, por exemplo, foron
substituídos non tanto polos an-
tropólogos, que tamén porque
solucionan problemas íntimos,
como polos psicólogos, pero fan
unha función parecida.

Pelexóns, teimudamente pa-
gáns, supersticiosos...

Moi espirituais. Pero non te-
mos crenzas importadas nin as
exportamos. Como tampouco
houbo heroes ou santos, nin tam-
pouco colonizadores. O que so-
mos é un pobo que non se deixa
asoballar e que conservamos cer-
to gusto pola violencia. A xente
nova xúntase en bandas para pe-
lexar; antes era da parroquia. Ho-
xe a parroquia é a discoteca e co-
mo non hai xente abondo, xúnta-
se a da comarca e na Limia ás ve-
ces piden reforzos en Portugal
para pelexar con outras comar-
cas. E despois dunha malleira un

domingo, a xente non denuncia,
porque senón non pode volver a
pelexar o domingo que vén e da-
quela non se pode vingar.

Tan marcianos somos?
Non, ao tempo somos moi rea-

listas. Wenceslao Fernández Fló-
rez dicía que un galego só cre na-
quilo que atopa na terra cando dá
unha sachada: as patacas. Castelao
dicía que o pobo galego é difícil de
convencer, só cos feitos. Somos
obcecados? En todo caso, comple-
xos, dubidativos; filosoficamente
adiantámonos séculos a Descartes.

Como o do galego na esca-
leira. Que sucede, que Galiza
nace como nación cando se in-
venta a escaleira?

Non seríamos nós os que a
inventamos? O que non sei é co-
mo fixemos tantos dubidativos
para xuntarnos todos aquí, se é
que xa estabamos, que nos foron

empurrando ou que vimos que
era o mellor sitio no que estar.

Suso de Toro queixábase en
A Nosa Terra de que Soria só
ten un castro pero que é celta,
pero nós temos tres mil pero
non son celtas.

En antropoloxía importa máis
o que o pobo cre que é que a docu-
mentación histórica. A xente consi-
dérase un pobo celta e conserva a
mesma simboloxía que Bretaña ou
Escocia. Se nos cinguimos ao que
nos indica a documentación histó-
rica, seguramente tampouco Breta-
ña ou Escocia son celtas, pero si te-
mos ese fondo común.

Vostede tamén di que so-
mos un pobo viaxeiro. Por que
teimamos en regresar a un sitio
do que fuximos?

Non só marchamos por nece-
sidade económica. Castelao di-
cía que non podemos ser tan via-

xeiros só por necesidade. Hai ou-
tra necesidade, temos esa mitolo-
xía do outro mundo e precisamos
saber que hai detrás, por iso sen-
tímonos na obriga de descubrilo.
Como os escoceses ou os irlan-
deses, somos países moi rodea-
dos de auga e daquela mariñei-
ros, por iso énos máis doado ir á
Habana que a Madrid.

Tamén fala de matriarcado
e eu lémbrome do alcalde de
Toques.

Como no resto de España, da
casa para fóra a muller socialmen-
te non era relevante, pero aquí,
dentro da casa tiña moita influen-
cia. Violencia doméstica haina en
todas partes. Son dos que pensan
que era moito maior dos corenta,
cincuenta ou sesenta, pero hoxe
felizmente denúncianse máis ca-
sos. Tradicionalmente, en todas as
parroquias había casos de maos
tratos, pero tamén de mulleres que
dirixían a economía da casa, aínda
que logo fose o home quen ía ao
mercado a vender a vaca.

Seica ten presa porque vai
ir ao Entroido de Laza, a min
hoxe o Entroido paréceme des-
virtuado.

Hoxe son episodios folclóri-
cos nos que hai un pouco de trou-
la e a xente vai vestida do que
imaxina que pode ser. Un dos
poucos Entroidos auténticos que
quedan quizais sexa o de Laza. O
día das formigas, por exemplo, é
unha cerimonia na que se ve o
mito do home salvaxe que invade
o espazo urbano, como tamén
acontece no magosto pero ao re-
vés, xa que é o home urbano o
que invade o espazo salvaxe. Son
dous piares fundamentais que
forman parte do mesmo ciclo:
cando remata a recollida e cando
aparecen os primeiros resultados.
Aínda que o Entroido ten como
orixe un rito funerario.♦

Nº 1.118
Do 26 de febreiro
ao 3 de marzo
de 2004 Estamos (re)entrando na

época do demoniaco e
irracional. Hitler xa non

é un político que contou con
apoios en moitos gobernos
europeos, senón un demente
alucinado. Os estados que

discrepan cos EE UU reci-
ben o nome “de imperio do
mal”, con terminoloxía de
serie fantástica. E agora pa-
rece que todo o que roza a
ETA resulta pecaminoso,
mesmo as palabras “tregua”

e “diálogo”. Que lugar que-
da entón para a política, para
a razón? Se a paz, por breve
e limitada que seña, merece
cualificativos de novela góti-
ca, que terminoloxía mere-
cen os atentados?♦
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Machos
XOSÉ A. GACIÑO

Exercen descarada-
mente a súa prepoten-
cia desde a convic-

ción histórica de que eles
forman parte do poder au-
téntico. Outros gobernan-
tes con pasado (ou presen-
te) crítico teñen que con-
tentarse con practicar cer-
ta prepotencia superficial,
como de novo rico, que a
realidade se encarga de re-
baixar no tempo, cando se
convencen de que o ver-
dadeiro poder está noutras
esferas e que os gobernos
xogan apenas o papel dun
capataz cualificado ou,
como moito, o dun xeren-
te con limitado nivel de
autonomía.

Pero estes andan creci-
dos, sobre todo desde que
son amigos da extrema
dereita estadounidense e
gañan guerras contra ini-
migos desarmados. E an-
dan a apretar o acelerador
da súa máquina descualifi-
cadora, sen ningún tipo de
escrúpulo á hora de mani-
pular o que eles teñen cua-
lificado de sagrado, como
a unidade da patria, a loita
antiterrorista ou a mesmí-
sima Santa Madre Igrexa.

O caso é que todos esta-
mos convencidos de que te-
ñen as eleccións máis que
gañadas, sobre todo despois
dalgúns erros clamorosos
do amplo espectro de opo-
sición, pero parece que que-
ren asegurarse a goleada á
forza de insultar e humillar
os adversarios, para que
perdan os papeis e a digni-
dade, e se afundan máis no
desconcerto, para que asu-
man o papel de vítima aco-
sada que se sente culpábel.

Como os acosadores
sexuais que describe Ma-
rie-France Hirigoyen –e
que cita Millás no seu
magnífico libro sobre o ca-
so de Nevenka Fernán-
dez–, estes individuos “ne-
cesitan rebaixar aos outros
para adquirir unha boa au-
toestima e, mediante esta,
adquirir o poder”. Estes
machos depredadores da
política, que ademais xa te-
ñen adquirido o poder, pa-
recen dispostos a non dei-
xar títere con cabeza, con
operacións militares de
aguerrido prexel se fai fal-
ta, para converterse na op-
ción única do pensamento
correctamente único.

Pero os que xa temos
ás costas varias décadas de
ditadura, algúns meses de
encanto e un longo perio-
do de adaptación a un nor-
mal e moderado desencan-
to, non podemos render-
nos ante algúns ministros
faltóns e toda unha confe-
rencia episcopal tridentina.
Os que ladramos as nosas
protestas polos recunchos
seguiremos a practicar a
rotunda incorrección da
disidencia. E a depositar o
necesario voto progresista
na urna, á espera de tem-
pos mellores.♦

Ano XXVII.
IV Xeira.

Unha obra coeditada polo Museo do Pobo Galego e Edicións A NOSA TERRA
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Manuel Mandianes
‘Non seriamos nós os que inventamos a escaleira?’

HELENA CARRERAS


