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EN MEDIO DUN REBUMBIO ELECTORAL, EN BOA MEDIDA
artificioso, foron os médicos os que reclamaron atención sobre o
que debería ser un dos centros do debate: a atención sanitaria. A
folga do Sergas e os motivos que a provocan impórtannos máis aos
galegos que as conversas de Carod en Perpignan. Se hai algúns
anos podiamos congratularnos de contar cun sistema de saúde dig-
no, aínda que mellorábel, nos últimos tempos estamos a ver como
a sanidade se privatiza e se deteriora en paralelo. Salas máis satu-
radas, máis listas de espera, persoal sanitario máis desbordado, ur-
xencias peor atendidas, operacións vitais que se postergan... Ben
de veces son os propios médicos os que reciben as críticas dos pa-
cientes, cando en realidade é esta reconversión hospitalaria encu-
berta a culpábel. Unha das obrigadas a responder desta crise é pre-
cisamente Ana Pastor, candidata por Pontevedra polo Partido Po-
pular. Como ministra de Sanidade vén anunciando leis que afectan
a terreos de exclusiva competencia galega, para as que ademais
non destina ningún orzamento. Din que a súa principal cualidade é
ter depositado a confianza nun estratega de prensa, Enrique Beo-
tas, que lle fai gañar páxinas favorábeis nos xornais. Non embar-
gantes, o deterioro da sanidade é difícil de ocultar. Falemos diso.
Para tal debate deberían estar tamén as campañas electorais.♦

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.
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BNG: ‘Somos o voto útil para Galiza’

Dureza entre
o PSOE e o

PP, pero sen
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Blanca R. Pazos, Xosé
A. Bao e Anxo Quintana
facendo campaña
en Lugo.

Fraga modifica, por quinta vez,
a lexislación urbanística

(Páx. 9)

Concorrida
mobilización
en Lugo en favor
dos sindicalistas
represaliados
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Non existe debate. Nesta cam-
paña electoral sobrancea a pro-
paganda sobre a política. Reina
a mercadotecnia, cada vez máis
ao estilo americano. Superpó-
ñense as promesas, duns e dou-
tros, sen que o contrario entre a
analizalas. Non existen os mati-
ces. O PP construíu un campo
político sen matices cando deci-
diu botar a Felipe González po-
las boas ou polas malas. Esa es-
tratexia parece dominar agora
xa case todo, apoiado na maio-
ría absoluta do PP.

Mariano Raxoi ignora a Ro-
dríguez Zapatero e resístese a
concederlle sequera a categoría
de aspirante. O candidato popu-
lar sabe que a memoria electoral
é feble e que, á hora de votar, a
situación persoal de cada quen
pesará máis que o Prestige, que a
guerra do Irak e que o AVE. 

“Estamos xa fartos” é a con-
signa do PSOE. “Fartos do PP”.
Repítena un e outros nos dife-
rentes actos. Tamén os diversos
estudos sociolóxicos afirman
que a maioría dos cidadáns de-
sexan un cambio de política.
Zapatero resúmeo nun cambio
de talante. Non aparece unha
aposta nova entre os socialistas
que poida acabar co goberno da
dereita porque, a nivel de Esta-
do, tampouco se formula unha
política novidosa.

PP e PSOE coinciden en pre-
sentar as eleccións como unha
“campaña presidencial”. A nor-
ma é o bipartidismo que ignore
os demáis partidos e minimice os
que non podan ignorar.

A escepción e ERC. A reu-
nión de Carod-Rovira coa dele-
gación etarra, situou os repu-
blicanos cataláns como o gran-
de elemento perturbador da

campaña xunto coa ETA.
A instrumentalización de

Carod-Rovira é tal que o meten
a el e a todos os que teñan algún
contacto con el no saco dos ini-
migos de España. “Se os etarras
o son, tamén o son os que foron

falar con eles (Carod) e os que
pactan cos que foron falar con
eles (Pascual Maragall) e os
que conviven politicamente cos
que pactan cos que foron falar
con eles (Zapatero), e os que
son candidatos ao Senando

nunha lista pactada cos que
pactaron cos que foron a Per-
pignan a falar con ETA”.

Esta reflexión aparece nun
discurso de Francisco Vázquez
que se queixa de que tamén a el
o alcumen de  antiespañol. Ba-

rreiro Rivas apúntalle en La Voz
de Galicia que debería facer
memoria das “moitas veces que
usou ese discurso contra Arza-
llus e Ibarretxe, das repetidas
ocasións que asimilou ao BNG
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ELECCIÓNS XERAIS

O modelo de Estado comezará a discutirse despois das eleccións

O pacto antinacionalista segue a
marcar as campañas do PP e do PSOE

A. EIRÉ

Mariano Raxoi quere falar da “unidade de España” e Rodríguez Zapatero dille que “sobre a ETA non
teño nada que debater”. A ETA sobrancea na campaña, mentres o “Pacto antiterrorista” segue a fun-
cionar como “pacto antinacionalista”. A reforma do Estado comezará a discutirse logo do 14-M.

Mariano Raxoi no mitin de Lugo.                                                                                                                                                                                               X. MARRA



con Batasuna e ETA, e das di-
versas formas coas que contri-
buiu a deixar a sociedade basca
dividida entre os de ETA e os de
Aznar”.

O PP rentabiliza a ETA

Pouco importa, o PP está dispos-
to a rentabilizar
non só os méritos
da loita contra
ETA, senón ta-
mén a usar a pro-
pia ETA na cam-
paña electoral.
Unha e outra vez
caen na tentación
de utilizar o terro-
rismo, malia os
seus moitos re-
zos, en beneficio
propio, denuncian
os socialistas. Mentres tanto, Ro-
dríguez Zapatero anuncia que el
nunca fará o mesmo. O PSOE
non só lle ten medo a esa renta-
bilidade do PP, senón que é inca-
paz de formular unha política di-
ferente neste campo. Zapatero
intenta gañar as eleccións por ós-
mose, mostrando o que se pode-
ría definir como a “outra cara
amábel do mesmo”.

Tamén Mariano Raxoi está
disposto a mostrar un “talante”
diferente ao de Aznar. Pero, se-
mella que unicamente iso. Afir-
ma, unha e outra vez, que a polí-
tica, incluida a terrorista, vai ser
continuista. E, para descualifi-
car, xa están Aznar, Acebes, Za-
plana, Arenas...

No PSOE, Zapatero, logrou
calar temporalmente a Ibarra e
Bono. Pero Catalunya fai a cam-
paña pola súa banda, cun PSC
cada vez máis autónomo. Tamén
Euskadi se desmarca da liña xe-
ral socialista, chamando ao diá-
logo e a superar a división
existente. Na campaña impóñen-
se as teses de Odón Elorza. Patxi
López non é Redondo Terreros.

En Galiza, os socialistas si-
guen coas súas lideiras persoais.
O PSdG-PSOE está convertido,
cada vez máis, nun partido muni-
cipalista. Francisco Vázquez so-
bresalta a Pérez Touriño en plena

campaña, ao falar dunhas elec-
cións primarias para elexir o
candidato á Xunta. En Madrid
fálase de que un mal resultado
do PSOE podería trasladar a Xo-
sé Blanco a Galiza para despu-
tarlle a Touriño a secretaría xeral
no próximo congreso. Blanco e
Vázquez, afirman, están cada
vez en mellor sintonía.

I z q u i e r d a
Unida está doida,
pola súa banda,
coa política so-
cialista que apela
ao “voto útil” e
preséntase como
“a garantía de
que o PSOE faga
unha política de
e s q u e r d a s ” .
“Despois do ben
que nos levamos
con eles estes ca-

tro anos”, a firma Diego Valde-
ras, candidato de IU á Junta de
Andalucía.

Desputa en Catalunya

Raxoi, sabendo que grande par-
te da posibilidade de conseguir
maioría absoluta vai depender
de Catalunya, pretende mimeti-
zarse con CiU, mentres Piqué
trata de espantar os agoiros es-
pañolistas dos seus compañei-
ros. Raxoi ofrécelle a Durán y
Lleida un ministerio, necesiten
ou non os votos de CiU. Todos
dan por sabido
que Durán suspi-
ra por ser minis-
tro de Exteriores,
pero CiU, logo
dunha forte dis-
cusión interna,
acordou descartar
un pacto global
de lexislatura,
tanto co PP coma
co PSOE, nego-
ciando lei por lei.

O PNV quei-
xase de que os
partidos estatais
non queren debatir con el o pro-
xecto Ibarretxe. Pero tamén sabe,
que, con debate ou sen el, estas
eleccións van ser unha especie de
referendo sobre a súa proposta. 

Na dereita española dase por
descontado que poden necesitar
a Coalición Canaria para a inves-
tidura. Os canarios non lle nega-
rán o apoio (como non llo nega-
rían ao PSOE). Todo vai de-
pender das contrapartidas que
poñan encol da mesa.

E o debate sobre o modelo de
Estado, que mesmo o PP recoñe-
ce que é o grande debate da cam-
paña? Ese debate está pechado
por decreto. O PP só admite un
modelo de Estado, o actual, pero

cunha interpreta-
ción cada vez
máis centralista.
Calquera que o
poña en cuestión
convértese en
inimigo de Espa-
ña. A presión é
tan forte que o
PSOE non se
atreve a formular
unha alternativa
diferente, aínda
que sexa mínima.
Así as cousas, o
debate comezará

a noite electoral, en función dos
resultados. Serán estes os que
determinen se os vindeiros catro
anos serán de confrontación ou
diálogo.♦

Nº 1.119 ● Do 4 ao 10 de marzo de 2004 ● Ano XXVII

Vén da páxina anterior

ELECCIÓNS XERAIS

O BNG desmárcase da mensa-
xe, case única, de derrotar ao PP
que lanzan os demáis partidos da
oposición. Hai catro anos sumá-
rase a ela de xeito entusiasta.
Agora o BNG céntrase en dicir
que a súa presenza en Madrid
non só é util para a Galiza, senón
que poderá mudar algunhas cou-
sas. Os nacionalistas presentan
propostas concretas que de-
fenderían no caso de que nin-
gunha forza logre a maioría ab-
soluta: reforma laboral, cobertu-
ra universal dos servizos sociais,
fomento do emprego,  nacionali-
dade para os netos de emigran-
tes,  redución ao 4% do IVE nos
produtos culturais e servizos, es-
tado plurinacional...  

Para logar esas milloras, o
BNG está disposto a falar con
todos os partidos. Mesmo a dia-
logar co PP. Pero sen pactar. O
BNG pretende influir en Madrid
sen pactar nin co PSOE, nin co
PP. Todo o máis
poderían facilitar,
chegado o caso, a
investidura de Za-
patero.

A súa insisten-
cia en explicarlle
aos cidadáns gale-
gos que o BNG sí
pode decidir en
Madrid, leva a que
o PP tente desacreditar esta men-
saxe. Así, Fraga Iribarne, refírise,
unha e outra vez, a “que máis dá
que haxa un Rodríguez que ca-
tro”, en referencia a Francisco
Rodríguez, o líder nacionalista no
Congreso. Para o BNG, esa teima
“é un bo sinal”. Como tamén o é
que o PP comece de novo a criti-
ca por ter relación co PNV.

Mentres o PP centra a súa
campaña específica en presen-
tarse como o garante de que o
Plano Galicia se cumpra, desde
o BNG replícanlle que “o Plano

Galiza é o BNG”. Anxo Quinta-
na tamén repite unha e outra vez
que “o BNG é o único que sinte
as cores”, en referencia a que os
seus deputados teñen a única
obediencia e atención aos asun-
tos galegos. Así que os naciona-
listas presentan dúas opcións:
“votar aos que queren a Galiza
ou aos que a utilizan”.

Pero Fraga replica que Ma-
riano Raxoi é galego e vai in-
cluir ministros galegos. E os do
BNG explican que “o impor-
tante non é onde se nace, senón
que intereses se defenden”.
Xosé Manuel Beiras, que pou-
co a pouco entra  na campaña,
recordalle a Raxoi a súa actua-
ción no caso do Prestige.

Para o BNG está é unha
campaña diferente. Non só “ac-
tualizou as mensaxes”. Tamén as
simplificou. Nesta renovación
inclúe o cabeza visíbel. Agora é
Anxo Quintana, moito menos

coñecido que Xo-
sé Manuel Beiras.
Esta campaña vai-
lle servir ao diri-
xente nacionalista,
non só para fogue-
arse, senón para
darse a coñecer
ante a cidadanía
no que pode ser
unha precampaña

cara as autonómicas.
Os nacionalistas móstranse

satisfeitos de como realizaron a
renovación interna, así como da
marcha da campaña. Nestas
eleccións falan de consolidar os
resultados e agardan as autonó-
micas para aproveitar o impul-
so, logo do parón que supuxo a
última Asemblea Nacional 

Piden un “sí a Galiza” para
que teña máis peso no Estado.
Anxo Quintana afirma que “o
BNG ten datos que lle dan un
bó resultado electoral”.♦

Preséntase
como o voto util para Galiza
O BNG quere influír
en Madrid sen pactar

Xosé A. Bao, candidato nacionalista por Lugo, e Anxo Quintana.

O auténtico
‘Plano Galicia’
somos nós,
afirma o BNG.

X. MARRA

J.L. Rodríguez Zapatero e a súa dona, habitualmente reacia a aparecer nos medios.

O PSOE non aclara
cal será
a súa alternativa
sobre a reforma
do Estado.

Raxoi e Zapatero
están decididos a
xogarse a campaña
sobre os talantes,
abeirando
o debate político.
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“Son zamorana, síntome zamo-
rana e o meu carácter é zamora-
no”, sinalaba Ana
Pastor poucos dí-
as despois de ser
nomeada minis-
tra de Sanidade,
tal é como reco-
llía o periódico
La Opinión. El
Correo de Zamo-
ra, na súa edi-
ción do 11 de xu-
llo de 2002. Pastor referiase ta-
mén aos que tildan o seu carác-

ter de “moi galego”, sinalando
que “deben ser os que non me

coñecen ou me
coñecen me-
nos”. 

No mesmo
xornal, os veci-
ños de Cubillos,
poboación natal
de Ana Pastor,
gababan á nova
titular de Sani-
dade. O conce-

llo, pola súa parte, nomeouna
filla predilecta da localidade.♦

Ana Pastor: ‘Son zamorana e síntome zamorana’

R.V.A.
Os últimos inquéritos publica-
dos afirman que o PP vai gañar
as eleccións pero non vai ter
maioría absoluta. Os resultados
máis positivos para os popula-
resson os publicados en ABC e
La Razón. La Voz de Galicia ta-
mén sitúa ao PP ao borde da
maioría. En ambas as tres en-
quisas os conservadores obterí-
an nos vindeiros comicios entre

170 e 176 escanos. Para estes
medios, un posíbel pacto con
Coalición Canaria sería sufi-
ciente para que Raxoi fose o
próximo presidente do Estado.
El País, pola súa banda, outór-
galle ao PP a súa cifra máis bai-
xa, obtendo entre 164 e 169 es-
canos. 

O PSOE obtén en El País os
mellores resultados, cun abano
que comprende entre os 138 e os

144. En La Voz de Galicia é on-
de saen peor parados os socialis-
tas, acadando entre 131 e 136 es-
canos. En moitas destas enquisas
non aparece a ficha técnica. Só
en La Voz de Galicia  aparece
claramente especificado que os
datos se obtiveron a partir de
5.200 entrevistas. Unha cifra
moi baixa para poder medir con
precisión os resultados dos parti-
dos pequenos e dos nacionalis-

tas. De feito, nas enquisas de El
País e La Razón non aparecen

reflectidos os resultados de moi-
tas destas forzas.♦

O PP non acadará maioría absoluta,
segundo os inquéritos publicados

PP PSOE CiU IU-ICV PNV ERC BNG

La Voz de Galicia 170-176 131-136 11-12 8-10 7-9 5-7 2-3
La Razón 170-171 141-142 11-13 6-7 9 2-3 -
El País 164-169 138-144 10-11 12 7-8 - -
ABC 174-177 133-137 10-11 8-10 7 6-7 2

‘Os que din
que teño un carácter
galego son os que
non me coñecen”

Vázquez e
Príncipe piden
o voto á marxe
do partido
Os aspirantes a senadores, os so-
cialistas Francisco Vázquez e
Carlos Príncipe teñen campañas
persoais. O vigués obrigado po-
lo seu partido, que lle puxo antes
a Enrique Curiel. Príncipe sos-
tén na carta que lle manda aos
electores que defenderá os inte-
reses de Vigo e de Pontevedra

sen ningunha atadura. O exal-
calde vén decir que traballará á
marxe do partido. Noutras de-
claracións, igualmente recentes,
presentábase como o “militante
máis disciplinado” e afirmaba
que morrerá no partido.

Máis impactante é a carta
de Francisco Vázquez. Envía-
llela aos emigrantes, como al-
calde e sen membrete do parti-
do. Promételles traballo no Se-
nado para defender os seus in-
tereses. Non aclara Vázquez
que na pasada lexislatura non
interviu ningunha vez. Váz-
quez indica, igual que Prínci-
pe, que poden marcar unica-
mente a súa candidatura.♦

Un pacto
Vázquez-Fraga
Un tal Damián Pérez buzonea
unha voandeira en Vigo. Nela
denuncia esta “sucia trama de
ambicións e cobizas” froito do
pacto de Fraga, Vázquez e
Cascos para facer un porto ex-
terior na Coruña. Afirma que,
existindo tan bos portos natu-
rais na Galiza, para que se vai
construir un artificial. Na súa
opinión é iso o que pactaron
Vázquez e Fraga no chalet de
Bastiagueiro hai pouco tempo.
A cambio, Fraga “asegúrase o

apoio de Vázquez para unha
quinta reelección como presi-
dente da Xunta”.♦

Adeus ao
xornalismo?
Os grandes partidos controlan
as imaxes dos actos electorais
e sírvenllas ás televisións. Ma-
riano Raxoi non permite pre-
guntas nas roldas de prensa.
Algúns actos como a condeco-
ración dos “heroes” de Perejil
están vedadas aos medios de
comunicación.  Os xornalistas

tan tranquilos, aínda cando
Cascos lles tira un euro nun
insulto que tiña a forma de
“toma unha peseta e cala”. Os
xornalistas presentes rínse. 

Coma cando Manuel Fraga
Iribarne botou dunha rolda de
prensa, hai oito anos, a un
xornalista de La Voz de Gali-
cia por preguntarlle se se vol-
taba presentar á presidencia
da Xunta. Ofendeuse porque
dubidaba da súa palabra. Re-
cuncou hai catro anos e está
disposto a facelo de novo. Nas
tertulias radiofónicas os insul-
tos ocupan a maior parte do
tempo. Acabouse o xornalis-
mo?♦

ANECDOTARIO DE CAMPAÑA

NOVAS ENTREGAS DA COLECCIÓN TER RAZÓNS

Actores sociais,
loitas reivindicativas e
política popular.

ISABEL RAUBER

Adeus ao traballo?

RICARDO ANTUNES

N O V I D A D E

O século XXI.
Socialismo ou barbarie?

ISTVÁN MÉSZÁROS



Como decide presentarse por
Pontevedra?

Levo tempo en Madrid pero
teño moita vinculación coa cidade
e son afiliado pola agrupación vi-
guesa. Touriño e Zapatero pregun-
táronme pola miña disposición.
Penso que o que ocorre no Estado
é moi grave pois estamos involu-
cionando en todos os aspectos da
democracia. A extrema dereita es-
tá no Goberno e contra isto hai
que pelexar. Xa sei que a miña
presenza na lista de Pontevedra
non sentou moi ben entre algúns
dos meus compañeiros, pero eu só
fago campaña contra o PP.

Refírese aos ataques de
Carlos Príncipe?

Carlos Príncipe é un compa-
ñeiro de partido e de lista e prefe-
riría non ter que falar del. O ou-
tro día vin un anuncio pagado por
el en televisión no que pedía que
o votaran. Eu preséntome para

loitar contra o PP e non para ser
Senador. Nunca faría o mesmo.

Cales foron os aspectos
máis negativos do Goberno do
PP nesta lexislatura?

Fundamentalmente criticaría
tres aspectos. En primeiro lugar a
política socioeconómica ou socio-
laboral. É verdade que estamos
crecendo un 2,4%. Mais este in-
cremento ten os pés de lama por-
que se debe sobre todo ao impacto
dos Fondos de Cohesión e á cons-
trución. Hai unha enorme desaten-
ción ao sector industrial. Estes dí-
as estou visitando empresas de
Pontevedra e doume conta de que
o Goberno non fixo nada por
apoiar a deslocalización das em-
presas. Tampouco investiu en
I+D+I. Isto fai que a presión recaia
sobre os salarios e as empresas
acaben marchando a outros países
con man de obra máis barata por-
que non son competitivas. Coa

ampliación da UE os Fondos de
Cohesión van diminuír e o impac-
to vaise notar moito. Os salarios
son cada vez máis baixos, os pen-
sionistas tamén perderon poder
adquisitivo e a vivenda chegou a
prezos desorbitados. Nas xera-
cións novas a precariedade e os al-
tos prezos da vivenda impiden cre-
ar novas familias e iso ten graves
consecuencias sobre o envellece-
mento, especialmente na Galiza. A
estratexia do PP de liberalización
salvaxe está beneficiando só a un
pequeno sector da poboación. 

Cales son os outros dous
factores?

O segundo aspecto sería a in-
volución autonómica. O PP desen-
volveu unha grave ofensiva contra
o PNV e recentemente contra o
goberno catalán. Baseándose nun-
ha estratexia de Mayor Oreja, o PP
dedicouse a atacar frontalmente a
todos os nacionalismos. Eles par-

ten da premisa de que na transi-
ción se cometeu un erro porque se
sobrerrepresentou os partidos na-
cionalistas. Segundo este esque-
ma, eles en lugar de seguir desen-
volvendo o Estado autonómico,
pretenden volver atrás e crear un
Estado centralista. Para facelo ti-
veron que coller ao PNV como ca-
beza de turco e proxectar unha
imaxe deste partido que afectase a
todos os nacionalismos. Deste xei-
to impiden reformar a Constitu-
ción, pechan o Senado e obteñen
votos vendendo a idea de que son
os garantes da unidade do Estado.
Esta actitude non se recordaba
dende antes da Democracia. 

O terceiro aspecto sería a polí-
tica exterior. Raxoi é corresponsá-
bel dos miles de mortos que hou-
bo e aínda hai no Iraq. Aznar bus-
cou tamén un enfrontamento di-
recto con Francia e Alemaña, os
nosos aliados naturais. Francia es-
tá axudando a acabar con ETA e
Alemaña está financiando gran
parte dos fondos estruturais. 

No tocante á política econó-
mica, o PSOE está a prometer
que vai baixar os impostos,
igual que Raxoi.

Nós o que dixemos é que non
imos aumentar a presión fiscal. Es-
te concepto engloba os impostos di-
rectos, os indirectos, a seguridade
social e outras cargas impositivas en
relación co PIB. Pretendemos reor-
ganizar o sistema fiscal. En primei-
ro lugar loitaremos contra o fraude
fiscal. Estamos a falar de 60 mil mi-
llóns de euros, segundo datos ofi-
ciais do 2003. Para poder librar esta
batalla propoñemos unha descentra-
lización da Axencia Tributaria ás
Comunidades Autónomas. O se-
gundo aspecto da nosa política fis-
cal será elaborar unha contrarrefor-
ma. O PP baixou o IRPF, sobre to-
do para as rendas máis altas, e subiu
os impostos indirectos. Vémolo cla-
ramente na Galiza co imposto extra
sobre a gasolina que serve para fi-
nanciar a sanidade. Isto é un dispa-
rate total dende o punto de vista so-
cial e fiscal. O terceiro aspecto a
modificar, do que é corresponsábel
o PSOE, é a invasión de tributos vía
imposto de sociedades. Isto foi o
que fixo Josep Piqué. Moita xente
que ten que contribuír no tramo má-
ximo de IRPF, monta unha socieda-
de ficticia e tributa vía imposto de
sociedades porque o tramo máximo
é máis pequeno que no IRPF. Nós
propoñemos equiparar os dous tipos
máximos.

Comenta que o PP ataca
aos nacionalismos, pero un sec-
tor importante do PSOE ta-
mén ten esa visión.

Hai compañeiros que teñen
unha concepción dos nacionalis-
mos que eu non comparto. Pensan
que a súa existencia é un dos prin-
cipais problemas de España. Eu
opino o contrario. Considero que
os nacionalismos deben formar
parte do xogo político porque son
unha parte importante do noso sis-
tema. Vexo normal que pretendan
a reforma da Constitución, do Se-
nado e que defendan o dereito de
autodeterminación porque forma
parte do debate político. Esta opi-
nión é maioritaria dentro do
PSOE, aínda que haxa compañei-
ros que non a comparten. Eu teño
moi bos amigos no PNV e tamén
no BNG e son dos que penso que
o plano Ibarretxe é unha reacción

contra a política de acoso e derribo
do PP. A España federal do futuro
ten que ser de diálogo constante
entre o Goberno central e as na-
cionalidades periféricas. Non se
pode seguir polo camiño de equi-
parar terrorismo e nacionalismo
porque iso leva a que a Ministra
Valdecasas acabe dicindo que nós
pactamos cos criminais. 

É partidario de abrir o Pacto
Antiterrorista a outras forzas?

Totalmente.  Non me gusta
nada o preámbulo do actual Pac-
to. Foi imposto polo PP para ata-
car o PNV e non a ETA. Eu vou
moito a Euskadi e comparto a vi-
sión que Odón Elorza ten do
conflito.  Se o PP segue insistin-
do en equiparar nacionalismo e
terrorismo en Euskadi vai acabar
fracturando totalmente a socie-
dade vasca. E, sobre todo, produ-
cirase un choque progresivo en-
tre Euskadi e o resto do Estado. 

A loita contra ETA é unha
das bazas que máis está a utilizar
o PP nesta campaña...

Non coñezo a Carod Rovira
persoalmente pero non atopo expli-
cación ao que fixo. Sobre todo des-
pois de ter sido nomeado Conseller
en Cap e en véspera dunhas Elec-
cións Xerais. Se hai que falar con
ETAhaberá que decidir como, can-
do, en que circunstancias e quen o
fai. Sempre en consenso político. O
que non se pode é romper, actuar
sen que ningunha outra forza políti-
ca o soubese. Agora ben, o que tra-
ta de facer o PP é evitar que se fale
dos temas sociais e por iso crean
pantasmas en Euskadi ou en Cata-
lunya. Ante isto, como din os bos
afeccionados ao fútbol, pretende-
mos baixar a pelota  e falar de co-
mo están as cousas na realidade. 

As últimas enquisas apun-
tan que Zapatero vai ter que
pactar con nacionalistas e IU,
en contra do que afirmou.

As palabras de Zapatero foron
mal entendidas. O noso sistema
proporcional castiga moito os par-
tidos minoritarios e impide que un
partido que non teña un voto máis
que o segundo partido máis votado
poida ter un número de escanos
que lle permitan facer unha coali-
ción de goberno coherente. Gaspar
Llamazares equivócase dicindo
que é unha estratexia contra el. O
que pretendiamos era evitar que o
PP centrase a súa campaña en dicir
que nós queriamos o poder a cal-
quera prezo e que pactariamos con
quen fose para acadalo. É o que
eles lle chaman pacto á Balear.
Nós non temos ningún problema
en pactar con ninguén sempre e
cando ese pacto estea suficiente-
mente lexitimado polos votos. 

Proporá o PSOE unha re-
forma da Constitución na vin-
deira lexislatura?

Sen dúbida. Queremos a re-
forma da Constitución, do Sena-
do e dos Estatutos de Autonomía
de Euskadi, Catalunya e a ver se
tamén o da Galiza. A reforma
constitucional ten que servir para
dar un segundo impulso autonó-
mico. O artigo 69 hai que modi-
ficalo para renovar papel territo-
rial do Senado. Tamén para per-
mitir ás comunidades a partici-
pación en Europa. Non é normal
que haxa competencias transferi-
das ás autonomías que na UE as
vaia defender o Ministro do Go-
berno central.♦
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ELECCIÓNS XERAIS

Enrique Curiel
‘Algúns compañeiros de partido teñen unha

visión errónea do Estado’
RUBÉN VALVERDE

Preséntase como Senador por Pontevedra polo PSOE tras un ofrecemento persoal
de Pérez Touriño. A súa é unha campaña difícil, pois ademais de ter que disputar-
se o voto cos outros partidos, ten en Carlos Príncipe –compañeiro de lista– o seu
principal detractor. Profesor de Ciencia Política e colaborador habitual en prensa,
representa dentro do PSOE a corrente oposta a José Bono e Francisco Vázquez.

PACO VILABARROS



Na actualidade, as nais solteiras xa non
se senten censuradas nin excluídas a
nivel social, pero tamén é certo que a

maternidade segue a ser, en gran medida, un-
ha cuestión da familia nuclear, algo ben re-
marcado por esa Lei do Rexistro Civil do Es-
tado Español que obriga as nais solteiras que
o somos en solitario, a inscribir esa filla, ou
fillo, no Rexistro Civil, cun nome de pía de
pai ficticio, debendo este, ademais, figurar,
obrigatoriamente, no D. I. desa crianza.

Isto foi co que me encontrei ao tratar de
solicitar unha Nova Inscrición de Nacemen-
to para a miña filla. Véxome obrigada a rec-
tificar a súa inscrición orixinal de Ecuador xa
que nesta figura para o nome do pai: (un es-
pazo en branco), tal como sucede no noso Li-
bro de Familia (outro espazo en branco).
Aclaro que son nai solteira en solitario, por
adopción internacional, dunha nena que ten
agora 10 anos.

Paradoxal, ilóxico, absurdo, sen sentido,
kafkiano... e unha contradición insultante pa-
ra a nai que opta, libremente, por ser familia
marental e igual de insultante para aquelas
nais solteiras que chegan a selo por outras
circunstancias, xa que nai e filla –ou fillo– se
ven condenadas a ser tuteladas por un nome
masculino dun pai, falso por inexistente. Non
nega este feito a maternidade social que as
mulleres abordamos? Non nos di que por
moito que se proclame a nosa liberdade e au-
tonomía, esta aínda é unha ficción? Non ne-
ga este feito a existencia das familias maren-
tais? Non supravalora este feito a figura do
pai –mesmo aínda que este non exista– ante
a sociedade e ante esa filla que ha de levar
ese nome de pai falso no seu D. I.? Imaxí-
nanse a contradición que pode sufrir unha
nena, despois de entender e asimilar que po-
de haber toda unha pluralidade e diversidade
de familias, e que, logo, finalmente, ela, fa-
milia diferente, teña que necesitar do nome
dun pai-pantasma na súa vida e despois de
vivir varios anos sen el? Non cren, coma
min, que é isto, e non ao revés, o que pode
ocasionarlle graves contradicións no seu de-
senvolvemento e medra psicolóxica? Non
cren que a miña filla e máis eu, temos derei-
to a existir, igualmente, na nosa propia dife-
renza desde a miña libre elección e opción
persoal de maternidade? 

Non cren que no fondo é non aceptar o
novo cambio social que as sociedades mo-
dernas están dando? E se non, reflexionen
sobre estes datos: nos países escandinavos as
crianzas nacidas fóra do matrimonio acadan
o 50%; en Islandia, o 65% e na  Unión Euro-
pea unha de cada catro crianzas que nacen
son de nai solteira, se ben  moitos destes ca-
sos son fillas e fillos de parellas de feito.

Non cren, tamén coma min, que a exis-
tencia desta lei ten máis que ver coa cultura
patriarcal na que está enmarcada a nosa so-
ciedade que coa consabida “protección ao

menor” á que alude o artigo 191? A miña fi-
lla, menor, chégalle coa protección de súa
nai; esa é a súa certeza familiar e non necesi-
ta da protección que engade unha ficción
kafkiana dunha lei absurda e que queda to-
talmente fóra dos novos tempos modernos,
plurais e democráticos. Ou é que estas nais
non o somos con todas as da lei?
Onde reside senón a pluralidade?
Claro que se botamos unha mira-
da ao contorno da cultura patriar-
cal ao mellor enténdemolo: pri-
meiro, a muller, foi definida co-
mo “filla de” e despois como
“muller de”. E é que herdamos o
nome do pai, feito que nega, de
xeración en xeración, que a nosa
procedencia é de vía feminina, o
que nos converte as mulleres en
invisibles, en baleiro, en ausen-
cia. Pai, patrón, patria, patrimo-
nio, padrón, empadronamento,
patriarca, patriarcado, a misma
raíz lingüística para expresar unha mesma re-
lación de poder: o poder patriarcal.

E do feito da publicidade restrinxida da
partida de nacemento destas crianzas? Non
se vulnera con este feito un dereito constitu-

cional que ten parte da cidadanía española e
do que a miña filla se ve privada?

E isto sen expoñerlles os problemas e
conflitos que a min se me ocorren e que es-
tes dous temas peden acarrexarnos á miña fi-
lla e a min ao longo da nosa vida.

Non cren que é hora da revisión de certas
leis á luz dos novos tempos que
din chamarse plurais, democrá-
ticos e igualitarios? 

Por último, dicir que desde a
perspectiva que me achega esa
independencia material, afecti-
va e intelectual pola que as mu-
lleres loitamos día a día, reivin-
dico que a nosa maternidade se
recoñeza coma o que verdadei-
ramente é: una maternidade so-
cial, legal e independente. 

As mulleres debemos, pois,
retomar a memoria, volver ao
principio, á orixe, a unión coa
nai e ser cada unha de nós, des-

de as nosas múltiplas pluralidades, “nais de
meu”, e gustaríame recordar, a este propósi-
to, dous versos de  Xohana Torres: 

“Ollos de miña nai,
sen eles a miña historia, non ten ollos”.♦
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Fraga irrompeu na
campaña a toda
velocidade, igual que
cando viaxa en
coche, criticando os
nacionalismos.
“Algúns –dixo–
queren ir por
separado, pero aí
está o exemplo dos
que van unidos, como
a India e a China que
son máis de mil
millóns”. Ou seña que
o modelo de Fraga é
Calcuta, non países
pequenos como
Holanda, Suíza ou
Austria, nos que se
debe vivir moi mal.

Carlos Príncipe
pagou, do seu peto,
un anuncio en
Localia, no que
afirma que os tres
senadores do PP por
Pontevedra son
inamovíbeis e que hai
un para o PSOE que
pode ser del ou de
Curiel, polo cal é
preciso que o voten a
el. Din que Curiel non
sae da súa
sorpresa.

Líase na prensa que
en Haití se sublevara
o Exército Caníbal.
Foi hai unha semana.
Cando se soubo que
tiñan o placet
norteamericano,
convertéronse en
“respetábeis líderes
rebeldes”. Hai que
felicitar os marines
por lograr que os
caníbales coman
agora
hamburguesas.

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

‘A miña filla
chégalle

coa protección
de súa nai e
non necesita

da dunha figura
inexistente”

Cartas

Aznar
Despois de 40 anos de ditadura
franquista moitos pensabamos que
esa fantasma do pasado non volve-
ría. Pero volveu, e chamouse Aznar.
Un presidente Aznar que falaba da
Constitución Española de 1978 co-
ma se fose a Biblia, e resulta que
uns poucos anos atrás declarábase
falanxista e defendía a Franco. Can-
do en novembro do 2003 toda a
oposición lles rendeu a primeira ho-
menaxe ás vítimas do franquismo, o
PP e o presidente Aznar desentén-
déronse. Iso si, fala con gran vehe-
mencia das vítimas da ETA, as víti-
mas da ditadura non existiron para
el. En setembro de 1999 o Congre-
so condena, coa abstención do PP, o
levantamento fascista de 1936 que
acaba coa legalidade constituída,
encarnada nas institucións que re-
presentaron a II República. 

Durante o desgoberno de Az-

nar practícase unha política econó-
mica que favorece as clases altas,
subindo os impostos indirectos,
que prexudican as clases baixas, e
baixando os directos, necesarios
para financiar a educación e sani-
dade públicas, gastos sociais, etc. 

E que dicir do non recoñece-
mento dos dereitos dos homose-
xuais ou da negación do dereito
ao aborto.

O PP promove reformas labo-
rais que reducen os dereitos dos
traballadores, e privatiza empresas
públicas rendíbeis deixando na rúa
a miles de traballadores. Mentres
non paran os contratos lixo e as
ETT. Pero o PP quere tamén unha
educación de altura, asi que saca
unha LOU, en contra do 95% do
mundo do ensino, que ataca a au-
tonomía universitaria, recorta a
democracia interna, permite a pri-
vatización, fomenta a precarieda-
de da carreira docente e marxina a

PAS e a estudantes. Pero faltaba
unha cousa, facer do ensino da re-
lixión unha doutrina. Volve ao na-
cionalcatolicismo franquista.

A incompetencia do PP fai dun
accidente marítimo a maior catás-
trofe da historia da Galiza, que en-
che as costas galegas de chapapote.
Intentan enganar a cidadanía mani-
pulando os medios informativos.

Aznar apoia unha guerra ilegal
e inxusta contra o Irak sen contar
coa ONU, co pretexto dunhas ar-
mas de destrución masiva que nun-
ca apareceron, comportándose co-
mo o vasalo de Bush, que só busca
no Irak o petróleo que necesita, e
ao que lle dá igual os miles de mor-
tos que a guerra provoca ou o sa-
queo do patrimonio histórico. Az-
nar cualifica de terrorista calquera
que defenda un nacionalismo que
non sexa o españolista reacciona-
rio que el concibe, porque na súa
España só vale o pensamento úni-

co, o del e o do seu partido.♦
XOÁN FRANCISCO PÉREZ

(COMPOSTELA)

Resposta a Lugrís
Ben sei que o artigo do señor Ma-
nuel Lugrís non é unha carta aber-
ta, pero dado o seu encabezamen-
to non me resisto a respostarlle.

Non. Non fai falla o porto ex-
terior de Punta Langosteira tendo
o de Ferrol a 5 millas, por moito
que nolo disfracen con comple-
mentariedades inexistentes. Do
mesmo xeito que non fan falla 3
aeroportos, dous deles a 50 km,
para un pais de 2.7 millons de ha-
bitantes ou máis se queremos po-
ñer unha suposta zona de influen-
cia. Coma tampouco fan falla 3
universidades, pode ser que si 7, 8
ou 25 campus, pero non 3 univer-
sidades. Aquí do que se trata é de
facerlles o caldo gordo a uns seño-

Pais ficticios
SABELA ÁLVAREZ

As nais solteiras teñen dificultades para viviren
sen a figura materna. A lexislación obriga a facer
partidas de nacemento cun nome de pai ficticio.

ANA PILLADO



Opasado 31 de xaneiro foron apresenta-
das en Compostela as denominadas
Bases Democráticas Galegas, este do-

cumento é promovido por un grupo de diver-
sas persoas vencelladas a distintos ámbitos
profesionais de Galicia. Así, nel participamos:
profesores universitarios, sindicalistas, profe-
sionais dos medios de comunicación, promo-
tores empresariais, escritores, avogados...

Esta proposta xorde ao constatar que están a
recuar principios que hai dez anos facían parte
saudábel, con claridade, das nosas conviccións
e do noso debate cotián. De maneira singular, a
defensa do principio da autodeterminación per-
deu dramaticamente terreo nun escenario mar-
cado por un visíbel retroceso no que atinxe ao
exercicio de dereitos e liberdades básicas. 

A iniciativa, que leva por nome Bases
Democráticas Galegas, ten un obxectivo fun-
damental rescatar o vigor de principios como
os que falan de autodeterminación e demo-
cracia, de defensa da lingua e dun cadro ga-
lego de relacións laborais. As Bases Demo-
cráticas Galegas non nacen contra ninguén.
Configuran antes unha iniciativa, non parti-
daria nin sectaria, de persoas, mulleres e ho-
mes, que promoven a recuperación de ele-
mentos decisivos para rearticular un proxec-
to de resistencia, e ao tempo de proposta ac-
tiva, frente á orde existente.

A necesidade de formular esta iniciativa
vese impulsada se consideramos a situación
politica que estamos a vivir, eis o ataque fron-
tal sen disimulos de calquera caste aos dereitos
democráticos máis elementais, a pretensión
por parte do nacionalismo español (o chamado
patriotismo constitucional) de homoxenizar  o
actual Estado español, mesmo terxiversando e
manipulando a historia, a crimininalización do
nacionalismo, primeiro tocoulles aos vascos
cargando todas as súas baterías contra Euskal
Herria (procesamentos, ilegalizacións, prohi-
bicións de partidos e asociacións, clausura de
xornais e radios,...), despois lanzáronse  polos
cataláns utilizando a mentira, a difamación, a
manipulación mediática,.... agora tocounos a
nós coa persecución política e xudicial contra
todo o que se mova ou discrepe, velaí a recen-
te e brutal sentenza contra tres sindicalistas da
CIG condenándoos a máis de 14 anos de cár-
cere por participaren nun piquete informativo
nunha Folga Xeral.

A negación do recoñecemento do feito na-
cional galego e dun ámbito galego de decisión;
a asunción dunha soa soberanía indivisíbel, a
do pueblo español; a criminalización da rei-
vindicación autodeterminista e o progresivo
recorte de dereitos e liberdades, sen poderen
concorrer coas mínimas garantías democráti-
cas as opcións políticas que pretenden superar
o actual estado de cousas; a negación por par-
te do Estado español, en síntese, dun dereito
inalienábel, universal e internacionalmente re-
coñecido como é o da autodeterminación; a si-
tuación de crise nacional galega prolongada e

que ameaza a nosa mesma exis-
tencia como pobo cun universo
cultural e base material diferen-
ciadas, sen habilitarse calquera
posibilidade para os galegos eli-
xirmos sen pexa ningunha o noso
futuro colectivo. 

Todas estas realidades lévan-
nos a diversas persoas que actua-
mos nesta primeira fase coma
impulsoras das Bases Democrá-
ticas Galegas, por cima de parti-
culares adscricións ideolóxicas e
encadramentos partidarios, a de-
clarar alto e claro que no actual
cadro xurídico-político non hai
cabemento para todas as opcións
políticas e a apresentar e de-
fender as Bases Democráticas
Galegas como programa de mí-
nimos que encarna as aspiracións de ruptura
democrática no noso país. Co intento de po-
pularizar e resituar na rúa as teses autodeter-
ministas, de xuntar á súa volta aqueles secto-

res, organizados ou non, defen-
sores da soberanía, e de marcar
un norte irrenunciábel en que se
poida enxergar a edificación dun
proxecto nacional galego con to-
das as garantías, nacen as Bases
Democráticas Galegas que a se-
guir se expoñen.

1- Galiza é unha nación. Ten
dereito ao exercicio de autode-
terminación.

2- O Pobo galego e Galiza
son o único suxeito e ámbito so-
berano de decisión.

3- Democracia real e parti-
cipativa. Cesamento do recorte
das liberdades.

4- Plena normalización do
galego como lingua propia de
Galiza.

5- Marco galego de relacións laborais.
6- A nación galega non se cinxe exclusi-

vamente ao territorio actual da Comunidade
Aautónoma.♦
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Primicia. Adiántase
desde aquí cal vai
ser a máis sonada
exposición artística
do vindeiro lustro.
Primeiro o MOMA
de Nova York, logo o
Raíña Sofía de
Madrid e finalmente
o CGAC e o
MARCO: “A era dos
cinseiros.
Retrospectiva.
Estética daqueles
terríbeis obxectos”.
O catálogo levará o
de Zinzano en
portada. Aproveiten
os espabilados: é o
momento de comprar
borralleiros a baixo
prezo. Pronto serán
arte.

A ousadía dos
líderes de ERC non
ten hoxe parangón
no pacato e
reprimido mundo
político. O novo
conselleiro en Cap,
Josep Bargalló,
decidiu seguir sen
poñer gravata. É a
liberdade que nos
queda ou tampouco
esa?

Katrin Sass, actriz
protagonista de
Good Bye Lenin vén
de contar que desde
que interpretou esa
película, hai dous
anos, non a
volveron chamar
para ningunha
outra. Agora
escribe a súa
biografía. 

Os do PP, Luis del
Olmo, Radio
Nacional... Comezan
a dicir Generalidad,
onde antes dicían
Generalitat. Hai
consigna. Como dicía
Blas Piñar: “España
una y no cincuenta y
una”.♦

Bases Democráticas: unha
iniciativa necesaria

BRAULIO AMARO

Un grupo de intelectuais defende un novo marco
de decisión para Galiza. Contra o recorte de demo-
cracia, demándase o dereito á autodeterminación.

Roi Cagiao

‘A negación
por parte

do Estado,
do dereito

á auto-
determinación

ameaza
a nosa mesma

existencia
como pobo”

Correo electrónico: info@anosaterra.com

res para que saquen réditos econó-
micos e políticos.♦

MARCOS RIVAS
(FERROL)

Tamén votamos o 0,7 
Logo da queda do Muro de Berlín
houbo moitos cambios socioeco-
nómicos. No terreo económico a
substitución do GATT pola OMC,
veu completar a supraestrutura
iniciada pola creación do FMI e o
Banco Mundial. Ás directrices
esixidas polo FMI aos países po-
bres, veuse sumar un modelo co-
mercial con grandes restricións ás
materias primas dos países do Sur,
por medio de fortes aranceis, na-
mentres os produtos das grandes
transnacionais do Norte tiñan todo
tipo de facilidades derivadas dun
verdadeiro “liberalismo” negado
aos países do Sur.

No plano social vaise impo-

ñendo un desequilibrio humano
sen precedentes na historia da
humanidade. Tres cuartas partes
da humanidade teñen como única
preocupación a supervivencia,
mentres o cuarto restante vive en
condicións de benestar e opulen-
cia nunca antes coñecidos.

Ninguén dubida de certos lo-
gros obtidos en nome do desenvol-
vemento, pero isto non significa
que a dirección seguida sexa a máis
correcta, a mellor, nin sequera a
única posíbel. De feito, no mundo
actual 1.150 millóns de persoas
malviven con menos de 1 euro ao
día, 800 millóns pasan fame e case
a metade da humanidade non pode
cubrir as súas necesidades básicas. 

A situación de pobreza res-
ponde, como se ve, a elementos
estruturais e a solución pasa por
modificar o actual modelo de glo-
balización mercantilista e de de-
senvolver os países “empobreci-

dos” con políticas de cooperación
e solidariedade necesarias, liga-
das a novos modelos de comer-
cialización e reparto da riqueza.

O Estado español fai unha coo-
peración deficiente cualitativamen-
te e pequena cuantitativamente.
Non cumpre os compromisos inter-
nacionais de dedicar o 0,7% do PIB
á Axuda Oficial ao Desenvolve-
mento e é dos que menos fondos
dedica aos países máis pobres e aos
servizos sociais básicos.

Os fondos de axuda moitas ve-
ces están vehiculizados cara a inte-
reses comerciais propios en vez de
a arranxar problemas fundamentais
como educación, infraestruturas ou
sanidade, cando non se camufla a
tecnoloxía militar baixo o paraugas
de cooperación internacional.

A nosa comunidade autóno-
ma é a penúltima en cifras adica-
das a cooperación internacional
cun 0,07% dos orzamentos da

Xunta de Galicia. Os partidos
políticos pasan de puntas por un
tema que non está na súa axenda.

Pero todos nós podemos mo-
dificar esta situación como electo-
res apoiando a campaña impulsa-
da na Galiza pola Coordinadora
Galega de ONGDs esixindo ás
forzas políticas que nos represen-
ten no parlamento de Madrid un-
ha Axuda Oficial ao Desenvolve-
mento sustentada en principios de
solidariedade, desinterese, trans-
parencia e participación. 

Trátase de que se acaden os
compromisos internacionais asu-
midos do 0,7% para cooperación
internacional e que os fondos che-
gue ás poboacións empobrecidas,
con programas cuxo único interés
e obxectivo directo sexa erradicar a
pobreza e non outros intereses co-
merciais ou militares expureos.♦

XOÁN HERMIDA
DIRECTOR DEAMARANTE



Os
globalizadores
son
proteccionistas
na súa casa
“Persiste o proteccionismo”,
titula o seu artigo, o econo-
mista Paul Samuelson(El
País, 29 de febreiro). “O
sentimento favorábel ao libre
comercio, lembra o Premio
Nobel, é flor de un día en
calquera democracia. Na
maior parte dos seus dous sé-
culos e medio de historia, os
EE UU foron especialmente
proteccionistas, até a era
posterior a Roosevelt”. Sa-
muelson lembra, tamén, que
“desde finais da II Guerra
Mundial, en 1945, a cota
fraccional estadounidense na
renta total do mundo dimi-
nuíu entre unha quinta e un-
ha cuarta parte do total”.♦

Paco Vázquez
cómplice
da ETA?
Xosé Luís Barreiro Rivas
comenta en La Voz de Galicia
(1 de marzo) as acusacións
vertidas contra Francisco
Vázquez ao relacionalo con
Carod, dado que o alcalde da
Coruña, comparte como sena-
dor as bancadas con ERC (o
PSC preséntase con ERC
através da coalición Entesa”.
“Ten razón Francisco Váz-
quez, sinala o comentarista,
ao sentirse inxustamente tra-
tado por quen, facendo unha
burda instrumentación do ca-
so Carod-Rovira, o meten a el
e os seus correlixionarios no
saco dos inimigos de Espa-
ña”. “E fai moi ben en denun-
ciar, engade, aos que, facendo
un perigoso sorites, son capa-
ces de meter na ETA ao pa-
triota máis pintado: Se os eta-
rras son asasinos -onte mesmo
intentárono outra vez-, tamén
o son os que foron falar con
eles (Carod Rovira), e os que
pactan cos que foron falar con

eles (Pasqual Maragall), e os
que conviven politicamente
cos que pactan cos que foron
falar con eles (ZP), e os que
son candidatos ao Senado
nunha lista pactada cos que
pactaron cos que foron a Per-
piñán a falar coa ETA (Paco
Vázquez)”. “¡Así non se pode
seguir!, exclama Barreiro. E
por iso hai que estar de acordo
en que ese discurso de campa-
ña é algo máis grave que unha
simple parvada, xa que xoga a
gañar votos a costa dos valo-
res máis sagrados da demo-
cracia”. “O que lle pasa a Pa-
co Vázquez, di finalmente o
comentarista, é que ve a palla
no ollo da ministra García-
Valdecasase non ve a trabe
no seu propio ollo. E por iso
me prestaría que xunto á súa
protesta, á que eu me adhiro,
chegase tamén o seu exame
de conciencia. Porque nunca é
tarde para facer xustiza”.♦

O ‘malo’
Ralph Nader
Un poderoso periódico co-
mo La Vanguardianon se
corta á hora de dar opi-
nións nos titulares e rom-
per así con aquela máxima
do xornalismo británico
que afastaba radicalmente
a información da opinión.
Vexan senón este titular, do
23 de febreiro, sobre os
candidatos ás eleccións
norteamericanas, en con-
creto sobre o ecoloxista e
alternativo Ralph Nader:
“Ralph Nader será candi-
dato a presidente pese ao
dano que lle fai aos demó-
cratas”. O subtítulo non é
máis discreto: “O veterán
activista de esquerda xa
privou a Gore do trunfo so-
bre Bush o ano 2000”.♦
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Retroversivos
BIEITO IGLESIAS

Pasei boa parte da década prodixiosano muíño do Perfeuto (por ser
eléctrico e máis moderno que os tradicionais muíños de auga da
Férveda ou da Barra, chamábanlle molinera,en castellano un tanto

danzante). Podo asegurar que Perfeuto, o Muiñeiro, foi personaxe de mor
importancia que Kennedy ou Lennon na miña educación sentimental.
Encanto picaba as moas, escoitaba na radio (no arradio) Ustedes son for-
midablesou a crónica da chegada do home á lúa. Eu acompañábao nesas
audiciós e admiraba a foto da equipa española comandada por Luís Suá-
rez, que viña de derrotar o comunismo mediante tope carneiro de Marce-
lino (as paredes da molineraestaban tapizadas de cartaces publicitarios
de Piensos Biona e de pasquís desportivos). O domingo fun xantar cos
meus pais e o Perfeuto, viciño de porta con porta, obsequioume cunhos
documentos que el custodiou co celo que merecerían unhos papiros exip-
cios.Trátase de dúas revistiñas do Reader´s Digest, correspondentes a no-
vembro e decembro de 1965; e dun exemplar de El Alcázar, datado o se-
te de xuño do 67. Transcribo, como mostra, a carteleira de espectáculos,
a cualificación moral indicada polo diario moralista: Doutor Zhivago
(maiores con reparos), Esplendor na herbae Divorcio á Italiana(grave-
mente perigosas). De resto, toureiros –estampa de Sánchez Bejarano–, os
rapaces do Colexio San José de León, triunfadores no concurso de mini-
sabios Cesta y puntos, un penaltyfallado por Gento… Nas páxinas ama-
relecidas do xornal-fortaleza deséñase o retrato dun pasado contrafeito
que moitos sufrimos, que aínda é unha pesada fardica achombando os as-
pectos máis ingratos do presente. Os burros saían do muíño achombados
polos sacos; dobrados andamos baixo o chumbo da Brunete mediática.♦

O blog do rumbar MANUEL RIVAS

O carallo
Non me estraña que os transilvanosempoleirados no poder o

traten como un deus ex machina. O gran comedor de sílabas,
o douto en apocopar verba e país, aínda é quen de argallar a

frase que salve o mitin, o humor liliputiano e o titular de prensa.
“Xuntos iremos a máis; separados imos ao carallo” (Fraga, 29.2.04,
en Carballo). E de súpeto, vindo de quen vén o aviso, o efecto
paradoxo. Esa alegre pulsión da ironía, amante dos dicionarios de
equívocos, que escolle en corpo e alma “ir ao carallo”. 

A tourrada. Hai miles de vivendas baleiras, mais o debate urbanísti-
co nas dúas principais cidades galegas é a altura das torres do futuro. O
futuro? Isto dos rañaceos é unha cousa antiga e decadente e que só empal-
ma os falos neo-ricos. Os rañaceos naceron en Chicago despois dun pavo-
roso incendio provocado pola vaca da señora O’Leary. Certo. A vaca tirou
un candeeiro que prendeu na corte e deu lugar á bíblica cacharela, aquel
“mundo en chamas”, que alampou a cidade.  E foi cando se puxo en mar-
cha esa ascensión, a da “cidade lóstrego” que desafiou o ceo. O
experimento que permitiu avanzar nesa liña de arquitectura prometeica foi
tan casual como a cornada da vaca da señora O’Leary. Foi cando o enxe-
ñeiro e arquitecto Jenney tivo a ocorrencia de pousar o voluminoso e
pesado libro que estaba a ler enriba dunha gaiola de paxaros. Esa proba de
resistencia había de conducir á construción “en gaiola” con aceiro. Vacas,
lóstregos, gaiolas... No ano 2001, Max Radt, na arquitectura ecolóxica de-
nominada Outros Territorios, propuxo  a Torre dos Xardíns, con andares
prolongados en plataformas axardinadas, cun sistema de re-abastecemento
de chuvia. Algo novo, canto menos. ATorre sería unha zona verde en
altura, un grande órgano de osixenación. Que hai detrás da anacrónica
tourradanas cidades galegas do século XXI? Se cadra está tamén un
incendio urbano. Invisíbel. Violencia catastral. Terra Queimada. 

O Si e o Non. Ese Dálle un si a Galizada campaña do Bloque é
a achega máis innovadora na loita das mensaxes. Tan elemental,
primaria e obvia que remexe até o fondo e trascantea por sorpresa a
estratexia do poder negativo que goberna Galicia.  Os alcumados ‘pro-
fetas do Non’ dan un gran paso adiante: dixerir a imaxe deformante
construída polo outro, xogar o xogo dos espellos e reflectir en
cóncavo o convexo. Por fin, a revolución da retranca. Encol da retran-
ca, lembrar os indios contraditorios, aquela póla dos sioux das praderí-
as, que corrían como ninguén montados do revés. 

Sopa de vixilia. Na historia do amor a Galicia non son pouca
cousaO catecismo do labrego, A gaita galegaou Cantares Galegos,
pero se hai unha proba de amor tolo e desenfreo é O pote galegode
Manuel Puga Picadillo. Este home era quen de comer o país enteiro.
Galicia era un día unha grande empanada de xoubas e papuxas. Outro,
un bacallau con leite. O seguinte, cun toque burgués da Coruña, o cha-
mado “potaxe modernista”. Pero o máis importante é que ese amor
non decaía nunca. Nin sequera despois do Entroido. Vexan se non as
súas receitas de Coresma. En venres, e para comezar, unha austera so-
pa de vixilia: “Cócense dúas centolas. Na mesma auga, mariscos de
menor cuantía, tal ameixas, navallas, berberechos e mexillóns...” É o
que ten o galeguismo gastronómico, que é liberal e incondicional.

Trolas e tebras. O narrador d’O corazón da escuridade de
Joseph Conrad comeza o seu relato no esteiro do río Támesis en Lon-
dres, pero a historia transcorre río arriba en África. Con todo, ao rema-
te sabemos que ese corazón das tebras é ilocalizábel. Mellor dito, pode
estar en moitas partes. Por exemplo, Támesis arriba, na beira boscosa
onde apareceu o cadáver do científico David Kelly coas veas abertas
pola navalla de boy-scout. Aquí, o corazón das tebras non está río arri-
ba nin río abaixo. Enchen as tebras os contedores no embarcadoiro
central, onde Aznar se vai para ficar. Con Robert Arlt, todo empuxa a
“ver o mundo baixo a óptica sutil e implacábel da sospeita”.♦

VENTURA & COROMINA / La Vanguardia, venres 27 de febreiro de 04

Francisco Vázquez, arriba, e Ralph Nader.



PERFECTO CONDE
Dende hai moito tempo, Gali-
za é un país necesitado de or-
denación territorial e de re-
modelación urbanística, pero
pódese dicir que non tivo
nunca a sorte de que os seus
gobernantes soubesen apli-
car políticas convenientes e
axeitadas á verdadeira reali-
dade galega. Nos últimos do-
ce anos houbo cinco modifi-
cacións da lexislación com-
petente en materia de urba-
nismo e ordenación do terri-
torio. Demasiado, sen dúbida,
para que non se crease males-
tar e mesmo inseguridades xu-
rídica nos sectores afectados.

A última experiencia foi prota-
gonizada por Xosé Cuíña cando
era conselleiro de Ordenación
do Territorio da Xunta de Gali-
za. A súa lei do solo, bendicida
por algúns arquitectos de presti-
xio, tentou presentarse como a
panacea para combater o cancro
do “feísmo” arquitectónico que
padece a xeografía galega den-
de hai polo menos catro déca-
das. Segundo os seus promoto-
res, serviría para atallar os es-
tragos que estaban a facerse. E
que pasou con ela? Absoluta-
mente nada. Cuíña foi defenes-
trado por Fraga do seu cargo, e
a lei que tantos cartos custou en
inversións publicitarias quedou,
na práctica, en vía morta.

Unha lei que naceu morta

En realidade, foi unha lei que xa
“naceu morta”, segundo nos di
Ismael Rego, deputado do PS-
deG-PSOE competente en cues-
tións de ordenación do territorio.
Morta ou simplemente enferma,
o que non tivo é aplicación posí-
bel e a necesidade de modificala
rematou sendo un clamor. Mes-
mo dentro do propio partido que
a promoveu, o PP, houbo moitos
alcaldes –como César Aja, can-
do gobernaba en Viveiro– que a
criticaron continuamente. Ago-
ra, o presidente da Xunta, esca-

sas semanas antes de que teñan
lugar a eleccións xerais, anun-
ciaron que van reformar a Lei do
solo. Nos últimos días, Alberto
Núñez, o conselleiro que suce-
deu a Cuíña, chamou os respon-
sábeis parlamentarios do BNG e
do PSOE para anunciarlles que
ten o propósito de presentar a
modificación desta lei antes de
que remate marzo.

Xosé Henrique Rodríguez
Peña, voceiro do BNG en mate-
ria de ordenación territorial, xa

lle fixo saber que o grupo na-
cionalista vai solicitar a compa-
recencia urxente do conselleiro
no Parlamento e que vai presen-
tar unha proposición non de lei
para debater a necesidade de
que a anunciada modificación
legal sexa consensuada entre
todas as forzas con representa-
ción parlamentaria e respectuo-
sa coa política intersectorial
que precisa o tema.

En efecto, son moitos e va-
riados os sectores que resultan

afectados por unha auténtica re-
forma da política urbanística e
da ordenación do territorio. Un-
ha canteira de lousa, por exem-
plo, nas terras de Valdeorras, ou
unha explotación agropecuaria,
vense sometidas a diversas po-
líticas (Industria, Agricultura,
etc.) que cómpre integrar nunha
reforma lexislativa que resolva
os problemas que ten Galiza e
non volver caer nunha regula-
mentación inaplicábel, caso da
reforma de Cuíña.♦
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Latexos

Unha certa
serenidade
X.L. FRANCO GRANDE

Paréceme que á xente, en
xeral, non lle interesa o
histerismo que se

armou arredor do caso Carod
Rovira e da tregua da ETA.
Porque quixera pensar que
ten máis sentido común e,
sobre todo, cousas máis
importantes en que ocupar os
seus pensamentos. A
serenidade de xuízo é un ben
escaso, pero existe.

Xa hai que ter valor para
pensar que se pode acabar co
pacto tripartito, que proe por
igual á ETA e ó PP, con sacar
ós catro ventos as imaxes dos
encarapuchados para suxerir
que todo é o mesmo. É certo
que a sociedade é débil nas
súas defensas, pero tampouco
son tan grandes as súas traga-
deiras.

O principal partido da
oposición, unha vez máis,
bailou ó son que lle tocou a
dereita que goberna, á que se
sumou en condenas de moi
diversa natureza, case en tira-
puxa co PP por ver quen con-
denaba máis e mellor. Unha
vez máis non soubo seguir
unha liña propia –a defensa
do tripartito por riba de todo–
e non caer nese noxo que é,
por condenar moito e máis,
facerlle o xogo á ETA.
Tamén unha vez máis non foi
quen de impoñer autoridade
entre os seus dirixentes, que
outra vez volveron dar a ima-
xe dunha grileira atolada para
mellor rexouba do PP.

É moi dubidosa a respecta-
bilidade dun partido no que un
dirixente di hoxe unha cousa e
mañá outra e case todos o
contrario do seu máximo diri-
xente. Pero sen dúbida
ningunha que menos respecta-
bilidade lle acae ós que puxe-
ron ó servizo dos etarras toda
a súa inmensa capacidade me-
diática e o alento da publicida-
de. ¡E que publicidade! Estaba
cheo de razón Xabier
Arzalluz: non viven uns sen os
outros, necesítanse.

Boa proba de todo isto é
que sexa xusto o PP o único
partido que non se sumou á
convocatoria do día 26 de fe-
breiro contra ETA. Di que
non foi porque foi ERC, que
asimilan a Batasuna, unha
vez máis con desprezo abso-
luto da democracia. O PP, es-
tá visto, non quere a unidade
de todos contra a ETA. E non
dubida en chamar asasinos ós
dirixentes de ERC, como
ocorreu hai pouco.

Queremos crer que a xen-
te común porá unha certa se-
renidade de xuízo neste
panorama, xa un pouco atola-
do, de aldraxes e despropósi-
tos, orixinado por unha derei-
ta experta en crear crises e si-
tuacións de emerxencia. E
que a sociedade catalana dea,
unha vez máis, unha nota de
bo sentido exemplar para o
resto da sociedade. Que boa
falta nos fai.♦

O PP anuncia a súa modificación en período electoral

O fracaso da Lei Cuíña

É evidente que hai que dotar
a Administración de mecanis-
mos correctores da atrofia ur-
banística e arquitectónica que
se desenvolveu nos últimos
anos. O combate contra o
alarmante “feísmo” que está a
piques de estragar o que aín-
da lle queda a Galiza de para-
íso natural, e que fai que un
viaxeiro procedente do norte
de Europa leve sempre as
mans á cabeza cando aterra
entre nós, deberá combaterse
sen tregua, pero non é menos
certo que hai que buscar solu-
cións axeitadas á complexa e
difícil estrutura social de Ga-
liza. Non hai que esquencer
que dos 63.022 núcleos de
poboación que hai en todo o

estado, 31.894 (máis do 50
por cento) están nas catro
provincias galegas, e que só
10 destes núcleos teñen máis
de 10.000 habitantes. A dis-
persión pobacional galega
pode ser un problema, pero é
algo ao que hai que responder
politicamente de maneira
axeitada e non facendo como
se fixo na lei vixente, que só
serviu para aumentar un 50
por cento a capacidade edifi-
cativa dos grandes núcleos.
Unicamente Vigo, A Coruña,
Santiago, Lugo, Pontevedra,
Ourense e Ferrol están por ri-
ba dos 50.000 habitantes.

Inmediatamente despois
de que teñan lugar as próxi-
mas eleccións, os parlamen-

tarios galegos teñen diante de
si a enorme responsabilidade
de formular a modificación
da Lei do solo cos criterios de
eficacia, racionalidade e sen-
sibilidade paisaxística e mo-
numental e patrimonial que
precisa a configuración xeo-
gráfica e social de Galiza. Se
unha vez máis, se volven re-
petir as frustradas experien-
cias anteriores, volveremos
correr dous riscos alarmantes:
que continúe a espantosa de-
gradación paisaxística do que
aínda é unha terra priviliexia-
da e que unha parte importan-
te da poboación galega, parti-
cularmente a que vive no
mundo rural, volva ser conde-
nada á inseguridade e á incer-

teza que agora padece nestas
materias. Por dicilo con pala-
bras que pronunciou Rodrí-
guez Peña, “a modificación,
que é unha necesidade que
estaba cantada, hai que abor-
dala seriamente e non volver
caer no estilo Jalisco co que
se fixo a lei aínda vixente”.

O portavoz do PSOE, Isma-
el Rego, díxoo con outras pala-
bras: “Se non foron capaces de
aplicar a lei que eles mesmos
fixeron, posto que nin siquera
souberon desenvolvela no to-
cante á necesaria inspección ur-
banística, por exemplo, que to-
men agora o tema en serio, pe-
ro iso si, contando coas demais
forzas políticas e con todos os
sectores implicados”.♦

Contra o ‘feísmo’

A planificación urbanística de vilas coma Ponteareas fora moi criticada polo anterior conselleiro de Política Territorial. P. VILABARROS



Tal e como se prevía, o borrador
de Sterckx é moi crítico coa actua-
ción do Goberno español. A pesar
de non ser unha comisión de in-
vestigación, no estrito senso da pa-
labra, o borrador final fai moitas
chamadas de atención ao aconteci-
do durante a catástrofe e sinala que
os seus efectos aínda non están mi-
tigados. “A experiencia do Exxon
Valdez demostra a necesidade
dunha investigación sobre os efec-
tos medioambientais da catástrofe
do Prestige a longo prazo, porque
aínda hai 20.000 toneladas disper-
sas fronte da costa galega”. 

Segundo o deputado belga,
“as consecuencias da catástrofe
van ser maiores do que se pensa.
Se ben a rápida apertura das zo-
nas de pesca nas rexións afecta-
das tras o naufraxio do Prestige
supuxo un alivio a curto prazo pa-
ra o sector pes-
queiro en cues-
tión, esta decisión
conleva o risco de
que a longo prazo
orixine efectos
negativos nos re-
cursos pesqueiros
e na rendibilidade
do sector”. 

Por outro lado,
o ponente amósa-
se preocupado
porque “o Gober-
no español segue
afirmando que
volvería decidir
arredar o barco da costa en caso
de repetirse a catástrofe”. Sterckx
non entende “como non se lle dá
solución ao fuel que aínda perma-
nece no buque porque non son
restos seguros, a pesar de que me
congratulo da redución das fu-
gas”. Tamén se amosa negativa-
mente sorprendido porque “case
un ano e medio despois aínda non
se concluíron nin publicaron todas
as investigacións sobre as causas
e consecuencias do Prestige”.

Para o redactor do borrador,
tamén é censurábel a actitude
que as autoridades e a xustiza es-
pañola está a ter co capitán Man-
gouras. “Facemos un chama-
mento para que as autoridades
xudiciais  do Estado español fle-
xibilicen a obriga do capitán do
Prestige a presentarse cada día
en comisaría. Reclamamos que o
Estado español aclare canto an-
tes a data de apertura e o calen-
dario do xuízo contra Mangou-
ras, porque estivo detido durante
83 días e pagou unha fianza de
3,2 millóns de dólares”.

Para que non volvan aconte-
cer casos como o do Prestige,

Sterckx reclama que a Axencia
Europea de seguridade Marítima
constitúa unha unidade que en
diante garanta que se realicen in-
vestigacións independentes para
analizar as causas e consecuen-
cias das traxedias marítimas. Es-
ta comisión debería comezar por
investigar as “repercusións da
contaminación na cadea alimen-
taria e as consecuencias da con-
taminación para a biodiversida-
de. Isto permitirá avaliar de xei-
to máis realista os danos inme-
diatos e vindeiros e afrontar fu-
turas catástrofes medioambien-
tais cun bo enfoque”.

Afastamento dos buques

Por outro lado, Sterckx desaconse-
lla no seu informe afastar a máis
de 200 millas da costa os buques

perigosos. Segun-
do afirma no bo-
rrador, “unha de-
cisión coma esta é
xuridicamente im-
pugnábel, dificul-
ta a asistencia rá-
pida e eficaz aos
buques en dificul-
tades e conduce a
que os barcos ro-
deen a zona, co cal
o problema non
fai máis que des-
prazarse e aumen-
tar. O liberal belga
utiliza como

exemplo o Prestige, que está a
máis desa distancia e os seus efec-
tos aumentaron a medida que se
arredou da costa. Tamén recordou
que as condicións ambientais son
peores en alta mar.

O informe será presentado
polo seu ponente o luns, na pró-
xima cita da Comisión temporal.
A partir dese día os parlamenta-
rios poderán presentar emendas.
A votación definitiva producira-
se o cinco de abril.♦
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piquetes
X.M. SARILLE

Case todos os días merco
os xornais na mesma
papelaría. Está no cen-

tro de Compostela, é moi vi-
síbel e por ela pasan, tamén
diariamente, persoas relevan-
tes do mundo político, perio-
dístico e seguro que
inspectores de traballo e per-
soas da xudicatura. Non é un
quiosco de bairro, non vaian
pensar. Por tras do mostrador
está a todas as horas e todos
os días a mesma empregada,
unha cativa de vintetantos
anos que se dedica a
despachar revistas e xornais,
carregar paquetes e ordenar o
local. 

Un sábado pola tarde per-
gunteille se estudara algo e
díxome que era mestra, sen
oposición, naturalmente. A
miña curiosidade debíase a
que só ás veces os domingos
vía ao dono da tenda
sustituíndoa. Outro día
volvinlle a perguntar que
cantas horas traballaba,
respondeume que estaba moi
contenta, que trece cada día e
as fins de semana nove, que
podía ser moito pior, que al-
gunhas amigas súas facían
moitas máis horas e en
piores condicións. Quixen
saber canto gañaba e que
tipo de contrato tiña e
díxome que era unha pergun-
ta indiscreta, que eses eran
asuntos particulares. 

Eu de pequeno ouvira
que nos países anglosaxóns,
moito máis preocupados pola
privacidade que os do sur, os
ingresos salariais e os
acordos laborais amósanse
pouco en público, apesar da
tradición tradeunionista. Lé-
vanse con discreción persoal.
É o triunfo do
individualismo en sociedades
nas que debido ao aumento
da riqueza, hai unha maior
dispersión das clases
traballadoras. 

Eu creo que a rapaza da
papelaría non quería imitar
aos traballadores británicos e
estadounidenses, máis ben
preferiu exercer a súa
liberdade individual e ocultar
as características do seu con-
trato, as súas gañancias e os
seus direitos, se os tiver. Non
fose ocorrrer que eu fixese
parte dalgún piquete da
inspección de traballo e fose
denunciar o abuso evidente
que o empresario exerce
sobre esta cidadá. 

Aínda que traballe no
centro de Compostela, a
compañeira do lexendario ra-
mo de linotipia e  papelaría
non debe temer pola liberda-
de do seu patrón. Cunha xus-
tiza e unha inspección
normalmente ao servizo da
direita máis rancia, ten o tra-
ballo practicamente
blindado. Só debe tornar para
que non chegue outra mestra
disposta a traballar por
menos, como nas uvas da ira
ou nos invernadoiros de
Almería.♦

Recorda que aínda hai 20.000 toneladas de fuel fronte a costa

Europa sinala que afastar os buques
accidentados é xuridicamente impugnábel

R.V.A.
Nemiña en Muxía e O Rostro
e Lagosteira en Fisterra conti-
núan recibindo cantidades
imprtantes de fuel procedente
do Prestige. Os temporais re-
centes están removendo os
fondos e facendo que o chapa-
pote que lixa a plataforma
oceánica volva a chegar masi-
vamente aos areais. En total,

no último mes recolléronse
155 toneladas de combustíbel
na provincia da Coruña. En
Lugo e Pontevedra a cifra non
superou os cen quilos. En As-
turias a situación tamén é pre-
ocupante, posto que na última
semana foron recollidas 25 to-
neladas.

O Goberno central sabe
que os efectos da catástrofe

non foron mitigados e mantén
un cuantioso dispositivo de re-
collida. Só na provincia coru-
ñesa traballan a diario 250 per-
soas. Outras 50 desempeñan
labores de limpeza no resto de
Galicia. “Queda aínda moito
por facer, porque chega novo
fuel todos os días”, declarou
un operario de Tragsa que tra-
balla en Muxía.♦

Recollidas 155 toneladas de fuel
no último mes

RUBÉN VALVERDE
“No mar aínda hai 20.000 toneladas de fuel, ademais das
14.000 que permanecen nas adegas do Prestige”. Esta é unha
das conclusións que o eurodeputado liberal belga Dirk
Sterckx incluíu no borrador do informe da Comisión tempo-
ral do Parlamento Europeo sobre a seguridade marítima e a
traxedia do Prestige. O borrador critica tamén a apresurada
apertura da veda por parte das autoridades porque “pode
ser negativa a longo prazo para o sector”. Tamén se censura
a actitude das autoridades por declarar que en caso de terse
producido de novo a catástrofe “volverían afastar o barco”. 

Dirk Sterckx, autor da ponencia da Comisión de Seguridade Marítima.

O ponente amósase
preocupado porque
‘o goberno español
segue afirmando
que volvería decidir
arredar o barco
da costa’



GUSTAVO LUCA
Mariano Raxoi defendeu sen
mágoa e durante longos anos o
vello ideoloxema conservador
de que a desigualdade entre as
persoas é natural e inevitábel.
Os argumentos do candidato
á sucesión de Aznar identifí-
canse sempre co ideario co-
mún do racismo e invocan de
lonxe os razoamentos da cha-
mada nova dereita da ciencia.

A publicación de dous artigos
nos que explicou que as capaci-
dades intrínsecas inscritas nos
xenes (ver ANT números 265 e
1.118) determinaban sen apela-
ción o destino de cada ser hu-
mano, deu lugar a sucesivas
preguntas dos medios que
acompañaron o seu ascenso po-
lítico dentro de AP e do PP.

A crítica publicada en ANT
(número 265) sobre o carácter
reaccionario das súas opinións
na prensa, deu lugar a protestas
directas de profesionais do en-
torno político de Raxoi, no sen-
tido de que era inxusto tratar así
a quen representaba a moderni-
dade dentro de AP.

Esas queixas a respecto da
incomprensión dun progresismo
de fondo na personalidade do
político santiagués non agacha-
ban os propios sinais de contra-
riedade ao verse tratado como
racista en letra impresa.

Con todo, a medida que co-
bre etapas diferentes na súa ca-
rreira política, Raxoi regresa
aos seus mestres do pensamen-
to. Ao ocupar a vice-presiden-
cia da Xunta, a biografía que
divulgou a TVG citou a súa
afección pola bioloxía xenéti-
ca. Faro de Vigolembrou que
era un consumado lector de li-
bros de bioloxía e de xenética.
La Voz de Galiciasinala a pre-
dilección do político por Gon-
zalo Fernández de la Mora e
por Luís Moure Mariño.  Estes
autores desapareceron da súa
biografía oficial a partir da súa
integración no Consello Políti-
co do PP.

Cando xa ian transcorridos

dous anos da publicación do
seu artigo La Desigualdad Hu-
mana, o sucesor de Aznar con-
cede unha entrevista a Tucho

Calvo para La Voz de Galicia.
Despois de opinar contra das
incompatibilidades dos cargos
públicos e de laiarse da falla de

interese de médicos e científi-
cos en xeral polo cultivo das
humanidades, Raxoi responde á
unha pregunta do xornalista so-

bre as lecturas que máis lle inte-
resan: “A envexa é dos temas
que máis me gustan porque pen-
so que ten aplicacións prácticas
e axuda a coñecer o cidadán" .
Tucho Calvo sinala nun inciso
que o entrevistado cita un libro
de Gonzalo Fernández de la
Mora que trata da envexa. Non
cita o título, pero non é preciso
porque Fernández de la Mora só
ten un ensaio que se ocupa da
envexa, o titulado La Envidia
Igualitaria que dera lugar á glo-
sa de Raxoi publicada no Faro
de Vigoun ano antes.

O actual candidato do PP á
presidencia só vai citar dous li-
bros para corresponder á pre-
gunta xenérica sobre lecturas.
O segundo é o de Luís Moure
Mariño. Non cita o título, mais
é obvio que fai referencia á La
Desigualdad Humanadeste
autor. Dí Raxoi: “Outro tema
que me preocupa moito é o da
igualdade-desigualdade huma-
na no que está a base da dife-
rencia ideolóxica dos partidos
de dereita e esquerda, aqueles
máis partidarios da iniciativa
privada e con maior fe no ho-
me e os segundos con bastante
máis tendencia á estatalización
e ao Estado providencia”.♦
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A pasada semana uns 3.500 traba-
lladores das factorías que Izar po-
súe en Ferrol e Fene desprazáron-
se até Compostela para esixir solu-
cións aos seus problemas. Agora
anuncian unha nova mobilización,
que terá lugar o venres 5 de marzo
en Madrid. De cara a reforzar as
súas demandas, os empregados
dos estaleiros reclaman o apoio da
poboación de Ferrolterra.

E é que xa van once meses de
peticións infrutuosas. Entre as
demandas dos empregados de
Izar figuran diversas melloras
nas súas condicións de traballo,
como un aumento salarial. Fóra
diso, a petición máis importante
pasa porque se garanta a carga de

traballo para as factorías durante
os vindeiros catro anos, así como
o mantemento dos centros de Fe-
rrol e Fene e do actual número de
empregados.

A pasada semana, en Santia-
go, os presidentes dos comités de
empresa de Izar Fene e Ferrol

mantiveron un encontro co secre-
tario xeral de Industria, Jesús
Vázquez San Luís. Este compro-
meteu o apoio da Xunta aos tra-
balladores, ante os desacordos
existentes entre estes e a Socieda-
de Española de Participacións In-
dustriais (SEPI), o organismo pú-

blico que controla os estaleiros.
Ante este feito, os manifestan-

tes sinalaron que é un chanzo
máis, aínda que cómpren feitos e
non palabras. Atendendo á necesi-
dade de chegar a un punto de en-
contro os representantes dos em-
pregados de Izar anunciaron que

estaban dispostos a ceder en de-
terminados aspectos relacionados
co convenio colectivo se se garan-
tiza a carga de traballo das factorí-
as. Pero o acordo coa dirección
non acaba de materializarse.

Por iso, esta semana terá lu-
gar unha nova mobilización, en
Madrid e ante a sede da SEPI.
Para esta manifestación solicitan
o apoio dos traballadores en acti-
vo, os prexubilados e o conxunto
da cidadanía de Ferrolterra, que
poderá viaxar até a capital en au-
tobuses fretados polos comités
de empresa. Porque, a fin de
contas, a comarca depende en
gran medida de Izar dende hai
moitos anos.♦

Todos con Izar
MARTINA F. BAÑOBRE

O futuro do estaleiro público preocupa toda a comarca. O 5 de
marzo, Madrid encherase de traballadores que reclaman solucións.

Ferrol

Cítaos como autores favoritos cando accede á vice-presidencia da Xunta
Fernández de la Mora e Moure Mariño figuraron durante
anos como mestres pensadores na biografía de Raxoi 

As opinións de Mariano Raxoi
sobre o determinismo xenético
proceden do conservadorismo
vulgar encontrado co abuso do
reducionismo práctico e mate-
rialista que converte o xen en
centro de atención dos progra-
mas de investigación para iden-
tificar a súa capacidade de xe-
rar estruturas e comportamen-
tos específicos. “Este salto en-
tre xenes e fenotipo –explica o
biólogo Diego Rasskin– non
ten en conta que un embrión
pasa por múltiples etapas con
millóns de reaccións molecula-
res e procesos celulares”. 

O determinismo biolóxico
é apenas a cobertura política

do vello racismo e pretende
que as vidas e os comporta-
mentos humanos son conse-
cuencias inexorábeis das pro-
piedades bioquímicas das célu-
las que forman cada individuo.
Polo tanto inducen que toda a
sociedade se goberna por unha
cadea de determinantes que
van do xene ao individuo. As
causas dos fenómenos sociais
están, segundo esta liña de ra-
zoamento, na bioloxía.

Raxoi tamén responsabiliza
a ciencia da desigualdade ao
culpar a bioloxía e concreta-
mente o herdo xenético da ine-
vitabilidade do devir individual,
porque o que é biolóxico ten a

súa razón de ser nos propios fei-
tos naturais e aparece demostra-
do pola ciencia. Non se pode ar-
gumentar contra a bioloxía.

R.C. Lewontin resume os
enunciados reducionistas e a
determinación biolóxica, aos
que se suma Raxoi desde posi-
cións do racismo vulgar, como
a pretensión de que os compor-
tamentos individuais poden ser
tratados como obxectos en pro-
piedades concretas localizadas
no cerebro e esas propiedades
poden ser medidas mediante
escala de xeito que os indivi-
duos son susceptíbeis de clasi-
ficación dacordo con esas mes-
mas propiedades.

O determinismo biolóxico
xustifica as desigualdades de
estatus, riqueza e poder e se a
ciencia proba –como argumen-
ta Raxoi– que xa fomos progra-
mados xeneticamente, é absur-
do estragar tempo e recursos
cos que foron programados
dende nacimento con menos
cualidades.  Dende 1990, en
pleno ascenso como cadro do
PP, Raxoi non volveu citar os
seus dous mestres pensadores
–Moure Mariño e Fernández de
la Mora– e adoita citar nas en-
trevistas outros dous autores: o,
igualmente conservador, Orte-
ga de La Rebelión de las Masas
e a don Benito Pérez Galdós.♦

Determinismo xenético e conservadorismo vulgar

Gonzalo Fernández de la Mora, autor de El crepúsculo de las ideologías e La envidia igualitaria.
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Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

Bipartidismo e
exclusión (I)

LOIS DIÉGUEZ

En termos simplesmente democráticos esta campaña eleitoral vol-
ve ser a da imposición e a ditadura. E probamos isto con feitos
cantantes que sofrimos dia tras dia. Nas televisións, públicas e
privadas, na maior parte das emisoras de rádio e nos xornais, só
existen dous partidos que combaten entre si sumando cada ún un
euro máis á oferta do adversário. Eses pequenos ocos deixados pa-
ra os outros apenas significan unha anécdota, unha migalla para
que non se poda afirmar que os proíben. Hai un pacto tácito entre
o PSOE e máis o PP: que só se fale deles e sexan os demais ape-
nas un apéndice: o neno pobre e sen futuro. Hai un engano: que fi-
que no noso subconsciente que son eleicións presidencialistas pa-
ra votar ou a Rajoi (galego de Madrid), ou a Zapatero (leonés que
é moi amigo de Orozco, ese encantador de serpes). Hai unha tram-
pa: o mesmo programa de subasta (fóra dos matices), cunha idea
de España semellante, máis ben nostálxica dunha unidade falsa.
Hai unha realidade vella: Galiza, para eles, só conta nestes quin-
ce dias.  A sua España sempre a situa como o criado. E hai unha
responsabilidade moi séria por parte das empresas mediáticas: a
súa participación no xogo da exclusión do pluralismo por intere-
ses puramente económicos. Postas asi as cousas, só poderemos fa-
lar de eleicións claramente controladas.♦

Subliñado

Somos irrreais
SUSO DE TORO

Iso que chamamos “a realidade” é a idea que temos na
cabeza do que é o mundo, “a realidade” é unha idea. Ou
sexa linguaxe. E hoxe a linguaxe non é xa nin persoal
nin colectiva, é mediática, son os medios de comunica-
ción os que crean a linguaxe. 

Houbo un tempo no que a xente ollaba para o ceo,
ou sentía un vento na caluga, ou enxergaba unha nubi-
ña alí pola parte aquela daquel monte e dicía “mañá
chove”. E hoxe cando un vello di que vai chover é por-
que o oíu no “parte” da televisión, na de Alfredo Ur-
daci, a continuación aínda fai algo así como un reme-
do de que se dálle con aquel vento ou que se tumba
con aquela nube. Usamos a linguaxe que nos fornecen
os “medios” e vivimos dentro dela. 

E estes días de eleccións ao parlamento do Estado
o noso país desapareceu absolutamente, a Galiza non

existe. Unicamente existe que o candidato do PP vol-
ve ser un gallego, e outra vez iso de gallegovai aso-
ciado a cousas sombrizas e ameazantes, outra vez des-
de a Galiza chégalles aos españois demócratas a som-
bra do pasado. E non dubidan en volver usar a voz
“gallego” para dicir falso, astuto, cínico. Sen dúbida
que non todos os galegos somos Francisco Franco,
Manuel Fraga e todos os que veñan, sen dúbida que
debemos recordarlles as maiorías absolutas do PP en
Madrid, Valencia, Castilla e León, e que o comporta-
mento electoral tampouco é tan distinto do de Extre-
madura, Castilla-La Mancha. Non, aínda que sobre
nós haxa estereotipos colonizadores, non somos peo-
res que outros. 

Con todo, temos motivos para anoxarnos con nós
propios e para preocuparnos, e moito, cando vemos que
non temos capacidade para existir, cando nos medios de
comunicación que din ser galegos nin sequera crean un
espazo informativo, un espazo na linguaxe, unha reali-
dade propia. Cando vemos que asumen sen máis a reali-
dade virtual creada desde os medios madrileños. A in-
formación que nos dan é a visión madrileña das cousas,
de todo, de nós propios. 

E para que habemos atender os “medios” galegos se
só trasnmiten o que di Madrid? Atendamos, pois, direc-
tamente os medios madrileños. Xa, de ser colonizados,
de non ter opción a unha realidade propia, sequera co-
ñecer de primeira man a realidade que nos impoñen.♦

O Tempo Aberto

O sindicato Comisións Obrei-
ras tomou o relevo da conce-
lleira do PP, Beoña Laiya, e co-
merciante do mercado, na orga-
nización dos usuarios da praza
de Abastos que reclaman baixa-
da de taxas ou do aparcadoiro
subterráneo. Reivindicacións
que evidentemente calquera
asinaría se non fose por algun-
has consideracións que fai que
o PP non poida dar a cara clara-
mente e que moitos dos usua-
rios organizados na súa aso-
ciación non decidan secundar
devanditas pretensións.

A manifestación que terá lu-
gar o vindeiro luns, 8 de marzo,
terá como obxectivo as sedes
do BNG e o PSOE e con ela
pretenden conseguir do Conce-
llo que atenda a súa petición de
diálogo. O caso é que a conce-
lleira de Mercados, a portavoz
do PSOE, Teresa Casal, xa ma-
nifestou a súa disposición a es-
coitar e falar cos manifestantes,

pero, sobre todo, é curioso que
non se dirixan ao Concello se-
nón ás sedes dos partidos en
plena campaña electoral, cando
a ordenanza que regula as taxas
foi aprobada por unanimidade
da corporación municipal. Isto
é, a ordenanza contou co voto
favorable do PP e estaba pacta-
da previamente coa asociación
de usuarios da praza. 

Por outra banda, o PP sem-
pre se opuxo a que se fixese o
aparcadoiro subterráneo, un

servizo singular no país para
Prazas de Abastos, polo que
agora non poden pedir un aba-
ratamento das tarifas xa que,
por outra banda, estas son as
máis baixas de Galiza.

De aí que o Partido Popular
se absteña de intervir directa-
mente e teña que facelo a través
dunha sociedade instrumental
que xa prestou outros servizos
tal como teñen denunciado a
CIG e a UGT. 

Aínda que, evidentemente,

estes usuarios son autónomos e
non sexa este un conflicto de ti-
po laboral senón claramente po-
lítico, Comisións Obreiras está
a empregarse a fondo e dirixe
os seus tiros contra o goberno
municipal. Así, ademais de
campaña con pancartas e carteis
contra o BNG e o PSOE, pro-
ponse unha folga, con peche pa-
tronal o próximo día 10, se ben
na asemblea de usuarios nos
que se acordou isto había me-
nos do 50% dos postos da pra-

za. Mais a solución non é doa-
da, xa que desde a Xunta ou a
Deputación non houbo apoio
para o financiamento dunha
obra de remodelación do mer-
cado desta envergadura. Por
iso, no seu momento se nego-
ciou a colaboración económica
dos usuarios para a mellora das
instalacións e hoxe é difícil
asumir máis custos para o pro-
pio Concello. Alén diso, o pro-
pio secretario de organización,
Xosé Luís G. Pedrosa recoñecía
que, desde o punto de vista le-
gal, non había nada que facer
dado que o prazo de alegacións
ao regulamento xa rematou hai
tempo. 

Comisións Obreiras terá que
explicarlles aos seus afiliados
cal é o papel neste conflito. E o
PP tamén terá que mostrar as
súas cartas claramente e aclarar
por que se votou a favor das ta-
xas agora se manifesta na súa
contra.♦

O estraño papel de Comisións
X.C. GARRIDO

Comisións Obreiras (CC OO) ten un estraño papel no con-
flito entre a praza de abastos e o Concello. Os propios afec-
tados diverxen nas prácticas concretas desta reivindicación.

Pontevedra

Augador galego en Madrid. Ilustración dun libro francés de mediados
do século XIX.
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Vivimos nunha cidade rica. Non
se trata de ningunha metonimia,
nin sequera dunha apreciación
irónica da realidade, senón dunha
constatación numérica que ano
tras ano abonda con provocar un
incesante debate sobre a distribu-
ción dos orzamentos do Concello
e das súas diversas partidas de in-
vestimentos. Proclamar o de “ci-
dade rica” é, conforme ao nível de
ingresos municipais, quizais, a
maior porcentaxe de Galicia por
habitante, na súa condición de te-
rritorio urbano case o cento por
cento, o que leva consigo unha ex-
traordinaria recadación e un me-
nor custo en servizos pola escasa
dispersión poboacional. Nestas
circunstancias non é de estrañar
que o presuposto anual do Conce-
llo suscite fortes controversias e,
sobre todo, amplos debates políti-
cos sobre este importante docu-
mento de xestión que cuestiona a
vida cidadá durante todo o ano.

No 2004, a filosofía de gran-
des proxectos mantense sen ape-
nas diferenza notábel a respecto
dos últimos anos. Son eminente-
mente conservadores no sentido
de responderen á mesma predis-
posición de investimentos en
asuntos que non se consideran
prioritarios, nin sequera estraté-
xicos no desenvolvemento futu-
ro coruñés e, polo tanto, espertan
as mais acedas críticas de secto-
res cidadáns e da oposición mu-
nicipal, principalmente do grupo
do BNG que xa levara a cabo un-
ha intensa campaña de contactos

populares con este motivo dentro
do ciclo de “Orzamentos Parti-
cipativos”, e que propuña nas
suas reunións polos barrios a
constitución dos diversos foros
–territoriais, temáticos e secto-
riais–, para artellar a efectiva
participación cidadá nas tarefas
de decisión pública. A nula re-
ceptibilidade ás suas propostas e
o rexeitamento dun proxecto al-
ternativo de presuposto, leva os
nacionalistas a programaren un-
ha segunda xeira de reunións pa-
ra explicarlles ós veciños o re-
sultado da súa intervención a

prol deste novidoso xeito de ac-
tuación política.

O presuposto actual de 169 mi-
llóns de euros acada o seu nivel de
crítica mais intensa en partidas co-
mo o ascensor panorámico do
Monte de San Pedro, ampliación
do tranvía turístico, e o obelisco
“Milenium” que se levan entre as
tres mais de dous millóns e medio
de euros mentres que, por exemplo
a reivindicación “estrela” de reha-
bilitar o Centro e a Cidade Vella
conta coa ridícula cantidade de
pouco máis de 200.000 e carece de
dotación para vivendas sociais, o

que provoca a teima habitual dos
sectores mais progresistas. Isto é
unha evidencia clara de cal é a de-
riva que se desprende deste presu-
posto que confirma a nosa afirma-
ción anterior dun conservadorismo
alén de calquera consideración
puntual e que puidésemos catalo-
gar “de dereitas de toda a vida”.
Algo así como, de haber unha
“concellería de Defensa” sería, con
toda seguridade a que acadaría un
meirande incremento. A ver cando
se dan unha volta polos barrios os
dirixentes para comprobar a escasa
atención ós numerosísimos an-
cians impedidos, a falla de asis-
tentes nos Centros Cívicos, as re-
ducidas partidas de atención social
ás familias necesitadas, etc. En fin,
o que non vende na parafernalia
electoral e, non embargante, é a
preocupación diaria de milleiros de
coruñeses como os que admirarán
no seu momento o ascensor do
Monte de San Pedro.♦

As boas contas do concello 
MANUEL LUGRÍS

O bo momento económico que vive o erario municipal dá para máis
dunha reflexión. Con que investimentos vivirá mellor a cidadanía?

A Coruña

Un amábel lector fíxome chegar a súa disconfor-
midade coa miña apreciación política ao cualifi-
car os nacionalistas do BNG como independen-
tistas. O meu interlocutor clarexoume que eles
son soberanistas e non independentistas. Certo
que entre os dous cualificativos existe unha dife-
renza importante e que polo tanto sería oportuna
unha aclaración sobre o particular. 

Pois ben, escúseme o paciente lector se no in-
tento da aclaración volvo incorrer en novas im-
precisións porque de verdade entendo que ten
moito interese discutir tales conceptos, aínda co
risco de alongar este incipiente debate. 

Na miña opinión, nación, independencia e so-
beranía están intimamente relacionadas, xa que
logo aludir ós nacionalis-
tas coa expresión inde-
pendentistas, concedendo
que sexa excesivo, tam-
pouco resulta absurdo. 

O nacionalismo do
BNG tivo unha etapa de
proclamado independen-
tismo, malia que ó día de
hoxe e, despois de vinte e
cinco anos de debates in-
ternos, o nacionalismo
galego se cualifique a sí
mesmo de soberanista.
Certamente, reclamar a
soberanía non implica
exercela, e no caso de fa-
celo non acarrea a deci-
sión de proclamar a inde-
pendencia, nesta secuencia coincido co meu in-
terlocutor, pero tamén cómpre recoñecer que
sendo a nación un concepto político que atinxe ó
designio de exercer o poder sobre unha poboa-
ción asentada nun territorio, a soberanía é o pri-
meiro paso para a construción real da nación po-
lítica, isto é, do estado. 

O exercicio do poder soberano foi a práctica
habitual da asemblea ateniense, foi así mesmo a
máxima aspiración do absolutismo monárquico,
e a soberanía da nación era invocada pola Con-
vención Francesa para basear en terreo firme o
carácter indiscutíbel das súas decisóns. Incluso
os excesos revolucionarios tiñan na soberanía na-
cional o refrendo autorizado para impoñer a vir-
tude dende o terror no berce mesmo onde se es-
taba a alumar a República. 

Pero os tratadistas franceses do século XVII
argumentaron eficazmente para lle pór límites ó
poder soberano, situando no dereito, na lei divi-
na ou na lei natural, as fronteiras que o poder ab-
soluto non podía traspasar. O rei non podería es-
tabelecer impostos ó seu arbitrio, dado que a so-
beranía había de deixarlle a cada propietario a
súa propiedade, e estendìa o rei o exercicio do

seu poder exclusivamente ó ámbito do dominio
público. Por esta razón defendía Cardin Le Bret
o dereito de amonestación das cortes que colo-
caba o soberano na condición de “feliz impoten-
cia” para facer o mal. 

Contra Hobbes e Rousseau e contra as súas
doutrinas favorábeis a unha concepción da sobe-
ranía como poder ilimitado erguéronse, primeiro
Locke o posteriormente os constitucionalistas, B.
Constant, o máis decidido, para argumentar so-
bre os perigos dun poder sen límites que anulase
e esmagase o individuo sen considerar ningunha
caste de dereito individual inviolábel. 

Ós constitucionalistas non lles falta razón,
xa que aínda radicando a soberanía no pobo or-

ganizado xuridicamente
como estado, o exercicio
do poder soberano, non o
exerce directamente o
pobo, se non a súa repre-
sentación e, conse-
cuentemente, nos siste-
mas parlamentarios o po-
der executivo e quen, en
boa medida exerce en ré-
xime de case monopolio
o poder efectivo do esta-
do. Nunha palabra, limi-
tar o ámbito da soberanía
é o primeiro exercicio
responsábel para de-
fender a liberdade. 

Non dubido de que a
reclamación do meu in-

terlocutor non atinxa de igual maneira á conve-
niencia de limitar o exercicio de calquera poder
soberano –abofé que un bo nacionalista non se-
ría nunca un autoritario defensor dun poder
despótico– senón que máis ben a cuestión cén-
trase na pertinencia de reclamar da soberanía
española a parte que lle pertence á Nación Ga-
lega, na seguranza de que o pobo alleou o seu
poder soberano, indispensábel este para decidir
a súa sorte. 

Se aceptamos, na liña das teorías xurídicas
modernas, que pobo, territorio e soberanía son os
elementos constitutivos do estado, quen, en si
mesmo, non é outra cousa que puro ordenamen-
to xurídico, non é dificil concluír que reclamar a
soberanía é unha forma eufemística de procurar a
trinidade que permite conformar unha realidade
política á que chamamos estado. 

Outra cousa ben diferente é que tal reivindi-
cación nin sexa prioritaria nin urxente, senón que
simplemente avala a posibilidade real de dar con-
tido político certo á nación como “entidade ideo-
lóxica”, que diría Albertini. En definitiva, pode-
riamos concluír que, en última instancia a inde-
pendencia é trasunto da soberanía.♦

Independentismo e soberanismo 
MIGUEL BARROS

H.V.
A candidatura continuísta pre-
sidida por Luís Lamas conse-
guiu a vitoria nas eleccións ce-
lebradas no Centro Galego de
Barcelona o 28 de febreiro aín-
da que por unha marxe máis
estreita da agardada.

O equipo de Lamas conse-
guiu 131 votos, fronte aos 70
que obtivo o de Anxo Baranga,
que a priori non partía como
favorito porque boa parte dos
que o apoiaban non podían vo-
tar, xa que os Es-
tatutos do Cen-
tro impiden fa-
celo a quen non
leva máis de un
ano como socio.
Esta circunstan-
cia impediulle
gañar a Baranga,
que constituía
unha alternativa
e que fóra elixi-
do para encabe-
zar a lista do
Movemento po-
la Renovación
do Centro Gale-
go. O Morcega
nacera no último
ano para tratar
de revitalizar o
Centro e conseguira que se in-
tegrasen moitos socios novos.

Aínda que Baranga renun-
ciou a impugnar as eleccións
para non prexudicar o Centro,
denunciou irregularidades du-
rante o proceso electoral. De
feito, ao tempo que se celebra-
ran as votacións, a candidatura
de Lamas procedeu a invitar a
bebidas a un bo número de so-

cios que se atopaban no Centro.
En calquera caso, Luís La-

mas gañou e Anxo Baranga
anunciou que o Movemento po-
la Renovación do Centro Gale-
go será un grupo de oposición
que esixirá que a nova Xunta
Directiva traballe a prol da insti-
tución. Apesar de que o anuncio
desgustou ao equipo de Lamas,
o Morcega, co 34,8% dos votos
emitidos, pode ser un factor que
facilite a dinamización do Cen-
tro Galego e que permita impul-

sar reformas na
entidade. Preci-
samente algo que
pretende o Mor-
cega é a moder-
nización dos Es-
tatutos e a supre-
sión de trabas pa-
ra que os socios
novos podan vo-
tar. Outra das sú-
as pretensións é a
eliminación da
norma que impi-
de o voto aos non
galegos que le-
ven menos de
cinco anos aso-
ciados. A inten-
ción é abrir o
Centro a unha

sociedade, a catalana, que hai
anos que non recibe inmigración
galega, unha das razóns para o
esmorecemento da entidade.

Curiosamente, na festa or-
ganizada tras as eleccións,
quedaron unicamente no Cen-
tro os partidarios da candidatu-
ra encabezada por Anxo Ba-
ranga, a pesar desta forza re-
sultar perdedora.♦

O Movemento pola Renovación
anuncia que fará oposición

Luís Lamas novo
presidente do Centro
Galego de Barcelona

‘Reclamar a soberanía
é unha forma eufemística

de procurar
unha realidade política

á que chamamos
estado” A candidatura

de Lamas
conseguiu 131
sufraxios,
fronte aos
70 acadados
por Baranga,
aínda que non
votaron os socios
máis recentes.



RUBÉN VALVERDE
“Nos nosos centros hai alumnos
que chegan falando galego e sa-
en falando castelán”. Esta é un-
ha das razóns que deu a Federa-
ción de Relixiosos do Ensino de
Galicia (Ferega), para poñer en
marcha un plano de normaliza-
ción lingüística. Estes colexios
queren “borrar a etiqueta de ser
centros desgaleguizadores”. Pa-
ra iso anuncian unha campaña
coa fin de reforzar e promover o
uso do idioma entre os profeso-
res, alumnos e persoal adminis-
trativo. A decisión foi impulsa-
da pola Dirección Xeral de Polí-
tica Lingüística e outros orga-
nismos como A Mesa Pola Nor-
malización Lingüística, segun-
do recoñecen responsábeis do
Ferega.

A Consellería de Educación
aprobou unha partida de 680.000
euros en subvencións para aque-
les centros que presenten inicia-
tivas sobre o uso do galego. O
Ferega deseñou un plano que
consiste en constituír comités
lingüísticos nos colexios. A súa
misión será asegurarse de que se
cumpre a normativa que marca o
número de horas e materias a im-
partir en galego. Segundo datos
da Mesa, o Decreto 247 de 1995
que regula o uso do noso idioma
no ensino, está a ser incumprido
nun 75% dos centros.

Os equipos creados en cada
escola terán un responsábel que
representará o colexio nas reu-
nións que se celebren en cada
unha das sete áreas urbanas de
Galicia. Ademais das materias
recollidas na normativa, os cen-
tros relixiosos queren que toda
a documentación docente -ma-
trículas, cualificacións e expe-
dentes de traslado- sexan trami-
tados no noso idioma. Por outro
lado, as direccións dos centros
encargaranse de organizar cur-
sos que melloren a capacitación
dos profesores e dos traballado-
res docentes. O obxectivo final
da Ferega é “mellorar os datos
sobre o uso do galego”, indica o

secretario técnico da Ferega,
Xosé Luís Baños. Cómpre lem-
brar que nas enquisas os cole-
xios relixiosos son os que saen
peor parados.

A Mesa congratúlase

Carlos Callón, responsábel da
Mesa, saudou a iniciativa e de-
mandou que o “Goberno galego

poña tamén en marcha as medi-
das necesarias para que o ensino
deixe de ser a principal maquina-
ria de desgaleguización”. Callón
lembrou que “a vulneración que

se está a facer da legalidade re-
percute moi negativamente na
calidade da educación e condi-
ciona para mal o presente e o fu-
turo da vida cultural do país”.♦
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Coma outros venres, estaban no pub fa-
lando mentres tomaban a derradeira con-
sumición. Talvez recordaban a historia
máis graciosa que lles tiña pasado nalgun-
ha das súas últimas noites de movida. Á
fin e ao cabo eran novos, tiñan dezasete e
dezaoito anos, e a esas idades nos am-
bientes dos pubs e das discotecas a un
sempre lle ocorren cousas importantes.
Esa fin de semana non sería unha excep-
ción. Se non puidese ser o venres sería o
sábado, mesmo o domingo. A ledicia esta-
ba acazapada para eles en cada palabra
dos amigos, en cada sorriso das rapazas
que aínda non chegaran a coñecer. Só ha-
bía que estar alí para atrapala. E eles, Eva-
risto e Xosé Antonio, os dous irmáns, alí
estaban cos seus dezasete e dezaoito anos,
dispostos a non desperdiciar nin un só in-
tre da felicidade que puidesen alcanzar. 

Pero ese venres, ás dúas da mañá, cal-
cularon que xa non os agardaba un minu-
to máis de diversión e acordaron regresar.

Chovía. Fóra estaba chovendo e desde a
porta do puba rúa víase deserta a aquelas
horas. Entón preguntáronlle a un dos seus
colegas, que tamén estaba no pubcon ou-
tros tres amigos, se os podía levar á casa.
O outro díxolles que
si, pero explicoulles
que antes tiña que le-
var un dos seus acom-
pañantes, e que polo
tanto, os recollería á
volta. Eles quixéronlle
aforrar esa pequena
molestia. Acordaron
subir ao coche naquel
intre. Así que subiron
os seis, e marcharon a
deixar na casa o pri-
meiro dos ocupantes.
Á volta, cando se dirixían á casa dos dous
irmáns, o coche enfiou a recta a gran ve-
locidade. Non se sabe a canto ía. Só se sa-
be que no final da recta o coche botou fó-

ra da calzada e estrelouse contra unha ár-
bore. Evaristo, o irmán menor, saíu despe-
dido contra o tronco da árbore. Morreu alí
mesmo. Xosé Antonio tivo máis sorte e
salvou a vida co custo duns cantos ósos

rotos. O condutor fi-
nou igualmente, uns
días despois. 

Recordo que o
primeiro que vin ese
domingo, ao mercar o
xornal, foi a foto da
primeira páxina: un
envurullo de metal,
no que só a repetición
do mesmo tipo de fo-
to permitía adiviñar
que se trataba dun co-
che accidentado. Re-

cordo que non lle prestei maior atención.
Un accidente máis non é ningunha novi-
dade a estas alturas. Até que esa tarde
pousei os ollos nas primeiras frases da no-

ticia, e o feito de que se producise na mi-
ña vila natal converteu a morte anónima e
xenérica en morte real e concreta. E coa
transformación, os datos esqueléticos do
xornal foron adquirindo a carne dos deta-
lles que despois me proporcionarían os
comentarios veciñais. 

O feito ocorreu hai pouco máis dun
mes, pero aínda hoxe non deixo de pregun-
tarme por que nun mozo xa nos parece
máis natural e asumíbel a morte por acci-
dente de tráfico ca a morte por enfermida-
de. Non deixo de observar que é máis fácil
endurecer as multas de tráfico ca mellorar
as condicións das nosas estradas. E sobre
todo, non deixo de asombrarme de que en
España se produzan moitos menos acci-
dentes de tráfico ca en Alemaña ou en Di-
namarca, segundo as últimas estatísticas,
pero que en cambio o número de mortos
duplique ao deses países porque os servi-
zos de emerxencia tardan aquí infinitamen-
te máis tempo en socorrer as vítimas.♦

Accidente
XOSÉ MONTEAGUDO

‘Non deixo
de preguntarme por que
nun mozo xa nos parece

asumíbel a morte
por accidente de tráfico”

Queren borrar a súa imaxe de ‘centros desgaleguizadores’

Os colexios relixiosos fomentarán o galego

R.V.A.
A Televisión de Galicia e a
Radio Galega acolléronse á
nova normativa nas últimas
semanas. Todos os traballado-
res do ente público recibiron
un sobre de documentación
cos cambios introducidos po-
la RAG. A comezos de ano, o
director xeral da TVG, Fran-
cisco Campos, organizou un-
ha reunión con todos os locu-
tores e produtores.  Na xun-
tanza, Campos explicou a im-

portancia do idioma e pediu
que se fixese un maior esfor-
zo por mellorar o seu uso.

No tocante á locución, os
presentadores teñen liberdade
para adaptar aquelas variantes
que a normativa deixa como
opcionais. “Algúns recorren
aos lingüístas, outros simple-
mente escollen a opción que
mellor lle parece”, comenta
unha xornalista  do ente. No
tocante ás dobraxes, polo mo-
mento non se coñece cando co-

mezarán a facerse coa nova
norma. De todos os xeitos, fon-
tes da CRTVG aseguran que
“pronto se comezará a usar
porque se ve que hai interese
en adaptar rapidamente os
cambios”. A asunción das mo-
dificacións foi rápida, posto
que a RAG publicáraas xa a fi-
nais de outubro.

O diario Galicia Hoxeaín-
da non introduciu os novos
cambios por “motivos técni-
cos”. O xornal traballa cun

programa informático ad hoc
que traduce os textos do cas-
telán ao galego. Segundo fon-
tes do xornal, “en canto estea
listo unha actualización do
software, empezaremos a em-
pregar a nova normativa”.
Estes medios súmanse ás edi-
toriais galegas, os medios
electrónicos Vieiros, Cultu-
ragalega e o semanario A No-
sa Terra, entre outros, que xa
adaptaron as reformas da nor-
ma do galego.♦

A CRTVG xa utiliza a nova normativa



O proxecto Camiño do Miño ten
1,2 millóns de euros de orza-
mento, financiado nun 75% po-
la UE, pero a colaboración euro-
pea con vostedes non é de agora. 

Nós cando montamos o centro
da Fundación Menela en Priegue,
apoiámonos nos proxectos Hori-
zon, da Unión Europea, cos que
fixemos unha serie de servizos e
obradoiros que durante seis anos
nos permitiron moitas cousas, en-
tre outras formar monitores espe-
cialistas. Reabilitamos un edificio
no casco vello de Vigo, e agora es-
tamos cun segundo que vai ter vi-
vendas tuteladas. O proxecto Ca-
miño do Miño faise en colabora-
cion con concellos e institucións
portuguesas, tamén está apoiado
pola UE. Fixémoslle ver a Bruxe-
las que, só en Galiza, e xuntando
todas as discapacidades (físicas,
psíquicas e sensoriais), estamos a
falar de 300.000 persoas e no con-
xunto do Estado español 4 mi-
llóns, e que esta xente tiña que in-
tegrarse máis. Un xeito de facelo é
eliminando barreiras, e outro é
formando persoas (técnicos
acompañantes sociais) que podan
apoiar a xente con discapacidade.
Tamén creamos un centro de re-
cursos, que primeiro estará en
Portugal e despois instalaremos
en Vigo. Neste centro calquera
persoa poderá informarse de todo
tipo de servizos adaptados para
discapacitados e elaboraremos ta-
mén unha guía especializada que
chequee cal é a situación. Para
axentes de turismo tamén é unha
posibilidade de negocio, porque
lles permitirá ofrecer un servizo
específico a miles de persoas que
demandan establecimentos adap-
tados ás súas circunstancias espe-
ciais. Son ideas pioneiras que aquí
se experimentan e despois se po-
den extender a outros lugares.

Nun artigo seu en A Nosa Te-
rra falaba da diferente resposta
das sociedades á integración do
non normal. Cambiou moito a
situación na última década?

Mudaron moito as cousas. A
globalización, a comunicación, as
bolsas de inmigración, os sen pa-
peis,... ese fluxo dos desherdados
que están en plena miseria dalle
unha dimensión diferente. O ser
humano non cambiou moito desde
hai séculos, pero si que se trans-
forman con celeridade os momen-
tos históricos. Custou moito enten-
der a globalización, esa interrela-
ción que todo o comunica, desde a
economía ás enfermidades ou ás
guerras. Iso vese desde hai anos,
pero agora é máis palpábel. Tamén
nas persoas con discapacidade re-
percute esa realidade. Primei-
ramente porque son máis visíbeis
e fálase delas, aínda que habendo
moita información tamén pode ha-
ber menos entendemento.

Non hai un distingo entre o
discapacitado psíquico e o físi-
co? No primeiro caso o oculta-
mento aínda é real.

O mundo dos psíquicospre-
cisa dunha intermediación para
que os seus dereitos se podan de-
mandar. Moitas veces non están
en disposición nin de reclamar
axudas nin de exixir que se cum-
pran os seus dereitos ou que se
difunda o que lles pasa. O seu
transtorno ou hándicap impídelle
todas as posibilidades, o que non
ocorre nos discapacitados físi-
cos. Hai asociacións de doentes
(de ril, diabéticos, sida....) pero
non parece posíbel que os pro-

pios autistas se podan autoorga-
nizar. Daquela sempre van estar
defendidos por intermediación.

Nunha época na que os re-
cortes no estado de benestar
medran, parece que este mun-
do vai ser afectado directa-
mente en negativo.

Moi afectado. As axudas, a in-
tegración no traballo... seguen sen-
do asignaturas pendentes, aínda
que se diga que as empresas deben
cubrir unha porcentaxe de postos
con discapacitados. Hai leis sobre
eliminación de barreiras pero ás ve-
ces non as cumpren nin as institu-
cións públicas. E as barreiras non
só son físicas. Por poñer un exem-
plo, en Galiza só hai dous anos que
se cría unha Consellería específica
de Servicios Sociais, antes sempre
estaba acoplada a outra (Sanidade
ou Traballo). Os países distínguen-

se uns dos outros na medida en que
son capaces de poñer medios e ser-
vizos a disposición das persoas con
discapacidade. Un país que non
coida a saude e a integración dos
seus cidadáns non ten maioría de
idade. Non é só un problema de ter
máis cartos, tamén é de sensibilida-
de e de marcar prioridades. Nunha
viaxe a Montreal saltaba á vista a
cantidade de xente maior ou en ca-
deira de rodas que estaba na rúa, e
non porque teñan unha meirande
porcentaxe de xente maior ou dis-
capacitada que Galiza, é que alí son
visíbeis e poden ir aos sitios porque
a cidade tamén está feita para eles.

Co aumento da esperanza
de vida, a vellez ten un trata-
mento semellante ao da disca-
pacidade?

En Galiza temos un exemplo.
Hai unha política específica para

facer residencias, pero tampouco
esa é a solución única. Onde me-
llor está unha persoa é na súa ca-
sa, sempre que poida ter certo ti-
po de axudas para desenvolverse
coas pequenas dificultades cotiás.
A inversión demográfica dos últi-
mos tempos fai que en provincias
como Lugo e Ourense naza me-
nos xente da que morre e para iso
non estamos abondo preparados.

A familia suplía antes esa
escaseza de servizos sociais.

Pero iso rompeu, por moitas
circunstancias. A sociedade máis
rural tiña unhas formas de vida di-
ferentes, que integraba máis tanto
ao vello como ao discapacitado e
permitía que houbese ocupacións
para todo o mundo. O mesmo to-
lo que había en todos os lugares
estabelecía un ponto de referencia
para os demais, “mentres el estea

aí eu voume salvando. El está
pior”. Hoxendía as familias mu-
daron moito. Por exemplo coa in-
corporación da muller no traballo
que obrigou e obriga a moitas mu-
danzas na sociedade. Tamén se
transformou a sociedade respecto
á xente moza, que topa dificuclda-
des económicas para iniciar a súa
propia vida independente... Todo
isto cambiou a dinámica e os roles
familiares pero aínda persiste,
quizais máis residualmente, o or-
gullo de coidar aos pais no propio
fogar. E polo demais hai residen-
cias especialmente asistidas que
son fundamentais para axudar  a
sobrelevar situacións particular-
mente penosas.

O misterio autista

Vostede dirixe a revista Mare-
magnum, que leva publicados
xa sete números, e non só cen-
trada no autismo.

Ao tratarse dunha revista edi-
tada pola Federación Autismo-
Galicia céntrase no transtorno
autista, pero en cada número
procuramos plantear algún tema
específico. No último falamos da
vellez, noutro do traballo coas
persoas con minusvalía, un ante-
rior ocupouse da diversidade no
que ten que ver coa integración e
entendemento de sectores moi
marxinais.

Sobre o autismo hai como
unha aura de misterio. Cal é a
perspectiva actual?

Hoxe xa se foi ampliando a
denominación e chámase transtor-
no do espectro autista e ten un
campo de afectación maior. Se hai
anos falábamos de índices de 4 ou
5 afectados por 10.000 habitantes,
hoxe pensamos en 1 por cada 700
ou 1.000. En Galiza podemos fa-
lar de 2.700 ou 3.000 persoas. Pe-
ro como noutras enfermidades ou
transtornos hai diferentes grados.
Sempre se falou do autismo como
un transtorno enigmático, e é un
campo de investigación punta; as
persoas afectadas sempre nos sor-
prenden porque rompen toda lóxi-
ca. Un dos elementos básicos do
autista é a imposibilidade de co-
municarse, o que lles impide a so-
cialización. Pero tamén hai autis-
tas con estudos e con alto nivel in-
telectual, pero sempre teñen un
hándicap na área da socialización
e o que lles impida unha vida nor-
malizada. Na grande maioría de
casos o transtorno vai ligado a un
retraso intelectual.

Hai suficiente atención pú-
blica para os que padecen este
transtorno?

As asociacións que se están
ocupando (cooperativas, funda-
cións, asociacións de pais) son pri-
vadas, pero teñen consideración
legal de benéfico-asistenciais e sen
ánimo de lucro. É o caso da Fun-
dación Menela. A situación é para-
dóxica, porque cando vas pedir
axudas ás administracións óllante
como unha entidade privada, pero
nós non somos unha empresa para
gañar diñeiro. Se as institucións se
ocupasen directamente nós encan-
tados, pero o que sucede é que nós
facemos ese traballo por un custe
tres veces menor. As asociacións
de pais de discapacitados tiveron
que levantar os centros porque
ninguén o facía e os seus fillos re-
clamaban atención inmediata. As
administracións van por detrás e
prefiren que se manteña así porque
é máis barato.♦
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Cipriano Jiménez Casas
‘Un país que non integra os discapacitados

non ten maioría de idade’
XAN CARBALLA

Desde hai meses, e en cooperación co Norte de Portugal, a Fundación
Menela ven desenvolvendo o proxecto Camiño do Miño, un traballo pa-
ra a formación de acompañantes sociais e de organización de infraestru-
turas de integración do discapacitado. O psiquiatra Cipriano Jiménez é o
director xeral da Fundación e tamén está á frente da revista Maremagnum.

A.N.T.



H.V.
A Xunta financiou os cursos de
formación profesional para a
apertura do hipermercado de
Carrefour en Vigo e, unha vez
rematada a campaña de Nadal,
a multinacional francesa des-
pediu a cen traballadores, co
que só quedou con douscentos.

O último despedimento masivo,
dunhas corenta persoas na liña de
caixas, produciuse a mediados de
xaneiro, cando rematou o seu con-
trato temporal. Segundo o sindicato
UGT, este grupo de despedidas,
xunto con outras persoas, até chegar
a un número de trescentas, recibiron
cursos de formación durante perío-
dos de entre un e dous meses –se-
gundo a capacitación necesaria para
cada posto– que financiou a Xunta
de Galiza. As clases teóricas impar-
tíronse nunha academia viguesa e as
teóricas no hipermercado que ten a
multinacional en Pontevedra.

Carrefour fixo cadrar as datas
de formación para que todos os tra-
balladores tivesen finalizado o cur-
so antes do primeiro de outubro.

Nese momento procedeu a abrir o
centro vigués, aínda que non esta-
ba concluída a urbanización da zo-
na do Troncal e non se rematara o
túnel que a multinacional se com-
prometeu a construír. O obxectivo
era aproveitar o forte tirón de ven-
das da apertura para, a continua-
ción, empalmar co Nadal e realizar
unha campaña de tres meses con
grandes vendas e beneficios. Para
iso aumentou en cen o número de
empregados sobre o cadro de per-
soal de duascentas persoas que tra-
ballarían no centro en condición
normais. Unha vez rematada a
campaña, aproveitou o fin dos con-
tratos temporais para desfacerse de
cen persoas.

Aínda que os cursos de for-
mación son gratuítos para todas
as empresas, para as grandes mul-
tinacionais é máis doado acceder
a un deles, co que finalmente a
Administración vén a financiar as
campañas de maior venda sen que
se cre traballo estábel.

Carrefour réxese polo conve-
nio de grandes almacéns. O que
está actualmente en vigor asináro-

no os sindicatos de empresa e no
mesmo permíteselle á multina-
cional demorar até outubro de
2005 contar cun 25% do cadro de
persoal con contrato estábel. As
prácticas de precariedade laboral
son habituais nesa multinacional,
así, agás algúns trasladados desde
Pontevedra, ningunha das persoas
contratadas cando se abriu o cen-
tro de Vigo conta con contrato in-
definido. A UGT denunciou que
das cen persoas despedidas algun-
has delas poderán volver a Carre-
four pero só en campañas como a
de Nadal ou para realizar substitu-
cións na época das vacacións.

A pesar de que na propaganda
previa á apertura deste centro Ca-
rrefour prometía a creación de 500
postos de traballo, a UGT desmen-
tiu esta información e dixo que no
hipermercado só se crearon 200
postos de traballo reais –algúns de-
les por traslado– e no resto das ga-
lerías comerciais, unha cantidade
inferior porque moitos traballado-
res estaban empregados noutras se-
des dos comercios que se implan-
taron no centro do Troncal.♦
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O programa económico
do PSOE

MANUEL CAO

A estrutura organizativa do programa do PSOE contén im-
portantes diferenzas en relación ao do PP. Como partido de
oposición nos últimos oito anos, o PSOE empeza pola crítica
á acción de goberno para pasar aos obxectivos xerais e ás pro-
postas específicas. En conxunto, este programa semella máis
detallado que o do PP, concretando máis as medidas propos-
tas sendo a linguaxe utilizada máis técnica e precisa pero, po-
lo mesmo, máis difícil de entender polo conxunto da cidada-
nía. Consta de seis bloques temáticos: España no mundo; a
democracia dos cidadáns e cidadás. A España plural. A Espa-
ña constitucional; novo impulso á sociedade do benestar; Ca-
ra a unha economía produtiva; a educación, prioridade básica
e cultura cos cidadáns incluíndo 56 epígrafes en total. 

Dessde o punto de vista político, este programa ten pouco a
ver co do PP dado que incorpora unha visión aberta aos cambios
constitucionais e estatutarios resumidos na chamada España plu-
ral que pretendería adaptar as institucións á realidade que hoxe
representa o Estado das Autonomías. Tamén incorpora unha vi-
sión claramente europeísta e unha continua referencia ao diálo-
go coas institucións da sociedade civil e coas CC AA. A aposta
principal semella, en calquera caso, a educación, que se conside-
ra o pear básico no que asentar o futuro político, económico e de
convivencia social democrática para o conxunto do Estado.

O programa económico do PSOE ten, en troques, menos
diferenzas en relación ao do PP, aínda que está mellor estru-
turado e contén maior grao de especificación.

1.- A participación do Estado na economía non superará
os límites actuais no conxunto do ciclo económico pero rede-
finiranse as prioridades de gasto cara a investimento produti-
vo, educación e investigación e rede infraestrutural non radial
e integrada coa rede europea. Reclámase para a UE que o or-
zamento chegue ao 1,25% do PIB. 

2.- En relación á política impositiva a oferta do PSOE inclúe
unha reestruturación e simplificación da estrutura fiscal consisten-
te coas bases propostas para o novo sistema de financiamento das
CC AA. Nos impostos directos (IRPF, Patrimonio e Sucesións) a
opción principal pasa por aumentar os mínimos exentos co obxec-
tivo explícito de manter a recadación e a progresividade no curto
prazo. En relación ao Imposto de Sociedades (IS) ofrécese unha
redución xeral de tipos e a converxencia entre o tipo do IS co tipo
do último tramo do IRPF para desincentivar a creación de socie-
dades a efectos de elusión fiscal. Os principais cambios atinxen a
modificacións institucionais como a transformación da Axencia
Tributaria estatal en axencias dependentes das CC AA. 

3.- As prioridades de gasto centraríanse na educación cun-
ha aposta pola escola pública mediante o incremento de pra-
zas, mellora tecnolóxica dos centros e formación do profeso-
rado. En calquera caso, a oferta principal do PSOE parece ser
a modificación ou derogación das leis educativas do PP aínda
que isto non está  aclarado no programa. A educación e a apos-
ta pola investigación e o desenvolvemento tecnolóxico é o fac-
tor clave que permitirá aumentar a produtividade da economía
española e asentar un novo modelo de crecemento sostido nun
marco globalizado. O PSOE contrapón este modelo coa “eco-
nomía do tixolo” que considera insostíbel a medio prazo. 

4.- En relación ao emprego, critícanse os problemas do mer-
cado laboral (precariedade, baixos salarios e sinistralidade) para
o que se propoñen revisións pouco ambiciosas nas modalidades
de contratación, melloras na inspección de traballo e creación da
Axencia de Calidade no Emprego. Prométese crear unha Axen-
cia Española de Migracións para xestionar a política migratoria
e a súa influencia no mercado de traballo español.♦

‘A aposta principal é a educación,
que se considera o pear básico no que

asentar o futuro do Estado”

Acusan a Xunta de financiar a precariedade

Cen despidos en Carrefour
tres meses despois de recibir
un curso de formación

H.V.
Ante a apertura do centro que Ca-
rrefour vén de inaugurar en Vigo,
a multinacional encargoulle a un-
ha empresa madrileña a limpeza
das instalacións tras as obras. A
compañía en cuestión é Manteni-
mientos de Jardinería Misan S.L.

Misan chamou a facer a
obra a un grupo de persoas ás
que fixo traballar de luns a do-
mingo durante un período de
entre dúas e tres semanas con
xornadas laborais moi amplas,
que con facilidade chegaban ás
doce horas, aínda que nalgún
caso estendéronse até as vinte
horas seguidas. Ademais, o tem-
po de descanso habitualmente
non superaba as seis horas.

O traballo realizouse en
condicións precarias e sen me-
didas de seguridade, empregan-
do substancias tóxicas xa que ti-
ñan que limpar as instalacións

tras a finalización da obra.
Unha vez concluído o traba-

llo, o persoal de limpeza foi cita-
do nun hotel para cobrar. Com-
pareceron de un en un diante dun
representante da empresa, até
que este anunciou que tiña que
regresar a Madrid, sen aclarar
que acontecería coas persoas ás
que non lles chegara a quenda de
cobro, xa que o pagamento pro-
ducíase moi paseniñamente.

Ante o escándalo producido
por este anuncio, unha das per-
soas que interviñeron na limpe-
za comunicoulle a situación ao
seu pai, afiliado da CIG, que se
presentou no hotel e, xunto con
outras persoas, obrigou ao re-
presentante da empresa a conti-
nuar cos pagamentos. Durante
este proceso, un dos traballado-
res perdeu a calma e esgrimiu
unha pistola, de modo que re-
matou por intervir a policía, co

que o representante da empresa
puido marchar sen pagar todos
os salarios adebedados.

Despois de que catorce per-
soas quedaran sen cobrar, a CIG
presentou unha reclamación
oral diante da empresa e nego-
ciou os pagamentos na sede ma-
drileña da mesma. Nese proce-
so, sóubose que moitas das per-
soas traballaron sen contrato, xa
que a empresa legalizounos des-
pois de que a CIG presentase a
reclamación oral.

Finalmente, todos puideron
cobrar e desde entón un pingar
de reclamacións preséntanse
diante da empresa. O servizo de
limpeza de Carrefour, que aínda
xestiona Misan, segue a presen-
tar conflitos, sobretodo pola ati-
tude dun encargado, ao que os
empregados acusan de chegar
bébedo ao traballo e boicotear as
súas labores de limpeza.♦

Limpeza sen contrato

As últimas corenta persoas despedidas traballaban na liña de caixas. PACO VILABARROS

J.L. Rodríguez Zapatero.



A.N.T.
Unha pancarta que dicía “En
defensa das liberdades, solida-
riedade cos traballadores afecta-
dos”, encabezou a manifestación
celebrada en Lugo o domingo 29
de febreiro na que oito mil per-
soas protestaron contra a repre-
sión dos movementos sociais.

Amanifestación foi unha das máis
numerosas celebradas en Lugo
xamais, só comparábel ás de Nun-
ca Máis en protesta pola catástro-
fe do petroleiro Prestige. Na mo-
bilización do domingo 29, oito
mil persoas expresaron a súa so-
lidariedade con Xosé Luís Trigo,
Xosé Méndez e Guillerme Rei,
sindicalistas da CIG condenados a
un total de catorce anos de cárce-
re e once mil euros de multa des-
pois dun incidente nun piquete
durante a folga xeral do 20 de xu-
ño de 2002. Aínda que a condena
está recorrida, a CIG primeiro e a
recentemente formada Plataforma
en Defensa das Liberdades, des-
pois, anunciaron unha campaña
ante o que consideran deterioro
grave dos dereitos fundamentais.

Despois de partir das sedes sin-
dicais fronte á Rolda da Muralla, a
manifestación do 29 percorreu as
principais rúas da cidade e con-
cluíu na Praza da Audiencia e dos
Xulgados, onde tomaron a palabra
o responsábel comarcal da CIG en
Lugo, Xosé Ferreiro, un dos con-
denados, Guillerme Rei, e o artista
Xurxo Souto, que leu o manifesto
da Plataforma en Defensa das Li-
berdades, entidade convocante
deste acto polos dereitos civís. Os
parlamentos concluíron cando o
integrante de Fuxan os Ventos, An-
tón Castro, interpretou unha can-
ción en solidariedade cos tres con-
denados e que aludía á condena.

“Tres compañeiros poden ir á
cadea. Tres persoas, tres traballa-
dores que cometeron o único de-
licto de estar loitando polos derei-
tos dos traballadores”, indicaba un
dos parágrafos que leu Xurxo
Souto, que tamén proclamaba o
“principio desa loita que debe le-
varnos á recuperación do terreo
perdido e demostrarlles que con
este tipo de represións non nos
amedrentan”. O manifesto rema-
taba afirmando que “non estamos
a pedir favores, nin clemencia, nin

compaixón, nin misericordia. Co-
mo traballadores e traballadoras,
como cidadáns libres e coa cabeza
moi alta esiximos xustiza!”.

Antes da lectura deste mani-
festo e durante toda a marcha es-
coitáronse berros como “Curran-
tes na cadea e corruptos no po-

der”, “Esta é a xustiza do PP”, “O
Código Penal é para a patronal”
ou “Fraga, zoquete, aquí está o pi-
quete”. Ademais, numerosas pan-

cartas exhibían consignas a prol
das liberdades básicas e condena-
ban a sentencia contra os tres sin-
dicalistas.

Ampla representación
de partidos e sindicatos

No acto participaron líderes polí-
ticos, sindicais e sociais de todo o
país. Tomaron partido deputados
como Emilio López Pérez
(BNG), Alberte Xullo Rodríguez
Feixoó (BNG) ou Francisco Ro-
dríguez (BNG) e escritores como
Manuel María ou Xosé Luís
Méndez Ferrín. Tamén se atopaba
toda a dirección da CIG, co seu
secretario xeral Xesús Seixo á
fronte. Entre as forzas políticas
participantes estaban o BNG, IU,
FPG e NÓS-UP e os sindicatos
que acudiron foron UGT, CIG,
CUT CGT e CNT. Así mesmo,
estiveron presentes membros do
sector crítico das CCOO, aínda
que esta central non participou no
acto e amosou unha atitude que
mereceu críticas por parte do res-
to das forzas sindicais presentes.

A manifestación de Lugo
coincidía coa finalización da folga
xeral por quendas de catro días
que comezou o 11 de febreiro e na
que en total tomaron partido quin-
ce persoas. O secretario xeral da
CIG, Xesús Seixo, foi un dos que
comezou a folga xunto co secreta-
rio comarcal da CIG en Lugo, Xo-
sé Ferreiro, e un dos condenados,
en concreto Guillerme Rei, men-
tres que na última quenda estive-
ron o secretario comarcal da CIG
na Coruña, Paulo Carril, a secreta-
ria comarcal da CIG Ensino en
Lugo, Carme Vázquez, e a inte-
grante da Executiva Comarcal da
CIG en Lugo, Maite Álvarez.

A campaña iniciada contra a
represión dos movementos so-
ciais e os dereitos fundamentais
non concluíu con esta manifesta-
ción e co remate da folga xeral,
senón que estas dúas accións
considéranse o principio dun
movemento máis amplo que se
estenderá no tempo. Nos próxi-
mos meses a Plataforma en De-
fensa das Liberdades celebrará
actos e mobilizacións para seguir
a denunciar a situación que vi-
ven os sectores que se opoñen á
política do Partido Popular.♦
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A mobilización coincide co fin da folga de fame

Oito mil persoas maniféstanse en solidariedade
cos sindicalistas de Lugo

A manifestación foi das máis numerosas na historia da cidade de Lugo.                                                         FERNANDO POL TRIGO

A.N.T.
O mércores tres de marzo ás dez
da mañá ten lugar na sección pri-
meira da Audiencia de Ponteve-
dra unha nova vista para resolver
a apelación do fiscal contra a ab-
solución de tres sindicalistas po-
los sucesos acontecidos en 1995
con motivo das mobilizacións
para reclamar un acordo pesquei-

ro no banco canario sahariano.
Tras a absolución de Xabier

Aboi, Manuel Camaño e Xosé
Lois Díaz, a fiscalía empregou
unha adaptación lexislativa
dunha xurisprudencia do Tribu-
nal Europeo de Dereitos Huma-
nos para que a apelación chega-
se a converterse en practica-
mente un novo xuízo, no que es-

tán chamados a declarar os tres
sindicalistas imputados e os
gardas civís que actuaron de
testemuñas da acusación.

O que sorprendeu en medios
sindicais foi que a fiscalía em-
pregase esta estratexia para repe-
tir o xuízo, que viría a pór de ma-
nifesto un endurecemento políti-
co das medidas penais para per-

seguir os movementos sociais.
No xuízo no que foron ab-

soltos os sindicalistas quedou
patente que os tres non partici-
paran en mobilizacións violen-
tas e que só se encargaron de
apoiar moral e sindicalmente
aos mariñeiros do banco canario
sahariano que protestaban.

Aínda que a repetición de

feito deste xuízo é algo que pre-
ocupa en sectores sindicais, a
defensa explicou que nestes ca-
sos sempre é mellor partir desde
a posición de absoltos que reco-
rrer como condenados. Os tres
imputados pertencen ás centrais
Confederación Intersindical Ga-
lega, CIG, e Central Unitaria de
Traballadores, CUT.♦

Os sindicatos cualifican de ‘político’
o novo xuízo contra os mariñeiros do banco canario sahariano

O cantante Xurxo Souto le o manifesto da Plataforma en Defensa das Liberdades.                                                     XOSÉ MARRA
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Nestas últimas semanas foi noticia a
deslocalización de empresas tanto espa-
ñolas como transnacionais radicadas en
Catalunya. Esta fuxida de compañías
non é exclusiva de ningunha autonomía
senón de todo o Estado. Contra o que
opina o presidente do goberno central,
José María Aznar, a causa destes aconte-
cementos nada ten a ver coa existencia
do goberno tripartito de esquerdas. É
máis, ninguén pode crer que unha deci-
sión coma esa se tome en só dous meses.
O capitalismo procura beneficios e nada
lle importa a cor dos gobernos. Moitas
destas empresas chegaran en tempos do
franquismo, outras durante o mandato
da UCD e incluso no período socialista.
Ningunha delas ten problemas de se ins-
talar na China a pesar do réxime comu-
nista. Para entender este problema debe-
riamos facer unha análise sobre que tipo
de empresas son, que motivou a súa im-
plantación no noso país e que tipo de
erros se cometeron por parte dos gober-
nos que lles deron facilidades tales, co-
mo a cesión do solo a baixo prezo ou
exencións fiscais. Moitas destas empre-
sas, na súa fuxida, obteñen grandes be-
neficios na venda dos seus terreos, sen
que estas plusvalías lle dean ningún ga-
ño á comunidade que llelos facilitou.

Dito todo isto, deberiamos indicar
que todas as empresas son manufacturei-
ras con man de obra extensiva e que, po-
lo tanto, os custos laborais inflúen masi-

vamente no prezo final dos seus acaba-
dos. A súa motivación para instalarse no
Estado español foi a mesma que hoxe os
leva a fuxir. Naquela época, os salarios
españois estaban a anos luz dos europe-
os. No cadro poderemos constatar cales
son os custos laborais nos países que en
maio próximo entrarán, de pleno dereito,
na UE, comparándo-
os coa media europea
e española, tomando
como base un custo
de cen para a unión.

Se comparamos
os custos laborais do
Estado español cos
de Bulgaria, consta-
taremos que son 17,7
veces máis altos. Se
os comparamos cos
de Polonia, o grande aliado de Aznar pa-
ra boicotear a Constitución europea, os
seus custos son 4,1 veces máis baratos
ca os nosos. Eslovaquia é de entre os re-
lacionados, o máis caro, non obstante,
España supérao 2,5 veces. Con estes da-
tos na man, non son de estrañar as deci-
sións tomadas polas empresas tránsfu-
gas.

Poderíase pensar que nos países aos
que facemos referencia, a formación dos
obreiros está por debaixo da cualifica-
ción do traballador español, nada máis
lonxe da realidade, temos datos que cer-
tifican que, mentres que o período de

formación da mocidade antes de entrar
na idade laboral é na UE de 9,5 anos e da
española, de 8,1, a destes países é de 9,8
anos. A unificación alemá comportou
graves enfrontamentos entre a clase tra-
balladora procedente da RFA e a prove-
niente RDA, os empresarios alemáns
preferían contratar estes últimos, dado

que eran máis efi-
cientes, máis produti-
vos, máis preparados
e menos esixentes.
Non quixer que todo
o dito se interpretas
comaunha defensa
duns salarios miserá-
beis; todo o contra-
rio. A relación custo
da vida/salarios en
España é a máis in-

xusta da UE. 
Os lectores poden preguntarse como

resolveron, no seu día, este problema os
países máis prósperos de Europa, caso de
Alemaña, Francia, Holanda ou Dinamar-
ca. Sinxelamente, foron eles os que in-
vestiron nestes países, trasladando as sú-
as propias empresas de man de obra ex-
tensiva e potenciando nos seus respecti-
vos países empresas de alta tecnoloxía
cuxos custos e resultados permiten retri-
buír dunha forma máis xusta a súa clase
traballadora posto que o seu custo non é
significativo. Mentres tanto, España facía
investimentos especulativos en América

Latina, afastándose das políticas econó-
micas vixentes en Europa. En maio, os ci-
dadáns destes países, en calidade de cida-
dáns da Unión, poderán estabelecerse en
calquera dos países ricos europeos. Mi-
llóns deles estenderanse na Europa prós-
pera. Desgrazadamente, a nosa clase tra-
balladora sufrirá a competencia desta no-
va man de obra, gozando a patronal dun-
ha oferta barata e competente. Seguro
que aproveitará a ocasión.♦

JORDI CLIVILLÉ é economista.
jordicliville@hotmail.com

A deslocalización das empresas
JORDI CLIVILLÉ

Custo laboral na Europa candidata á UE

País  Custo

Bulgaria 4,16
República Checa 12,39
Estonia 11,13
Hungría 12,37
Letonia 9,17
Lituania 10,07
Polonia 17,15
Romania 4,55
Eslovaquia 10,04
Eslovenia 28,58

Media 11,55

Unión Europea 100

España 73,73

‘A relación custo
da vida/salarios en España
é a máis inxusta da UE”

marea branca marea negra
Os protagonistas da loita

contra a marea negra do Prestige

nun Caderno que recolle a crónica,

as reportaxes, as entrevistas e

as opinións máis senlleiras

publicadas nas páxinas de A Nosa

Terra ao longo de todo un ano.

Á VENDA EN QUIOSQUES E  L IBRARÍAS

A NOSA TERRA



A.N.T.
Apercepción pública e as enqui-
sas dan a Manuel Chaves como
gañador das eleccións andalu-
zas do 14 de marzo. A fortale-
za socialista xa histórica nesta
comunidade utilízaa Zapatero
para gañar votos nas xerais.

A candidata do PP aos comicios
andaluces, Teófila Martínez,
apela “ao voto
útil” nesta cam-
paña. Segundo a
ex alcaldesa de
Cádiz, en Madrid
haberá un “go-
berno amigo” se
a dereita toma o
poder en Andalu-
cía. “Abonda xa
de descoordina-
ción entre Ma-
drid e Sevilla. Os
andaluces preci-
san que as súas
necesidades se ouzan alto e cla-
ro na Moncloa”, dixo nun dos
mitins, en clara alusión ao su-
posto desencontro entre José
María Aznar e o presidente an-
daluz, Manuel Chaves.

Mais o engado electoral non
é orixinal dela, copioullo a
Chaves. O presidente e candi-
dato socialista á Junta recibiu
orde do secretario xeral do
PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero, de converter cada vo-
to para el nun sufraxio para o
seu compañeiro de cara ás xe-
rais. “Só Andalucía obterá res-
posta ás súas demandas se a no-
sa voz se fai notar en Madrid.
Zapatero sabe mellor ca nin-
guén cal é a débeda que o esta-
do ten cos andaluces”, procla-
mou nun acto.

Esta estratexia cruzada está
na mesma orixe da celebración
dos comicios autonómicos.
Cando Chaves soubo da convo-
catoria xeral, apurouse a disol-
ver o parlamento andaluz, cons-
ciente de que as súas boas cifras
electorais poden beneficiar a
Zapatero. Tradicionalmente, os
andaluces votan maioritaria-
mente aos socialistas nas xerais
pero fano en menor medida ca
nas autonómicas. Unindo as
convocatorias, a esquerda po-
dería mellorar os resultados.

Maioría case absoluta

A previsión, a día de hoxe, é moi
positiva para Chaves. Unha en-
quisa publicada o 29 de febreiro
por El Mundo atribúelle practi-
camente a maioría absoluta, cun
44,9 por cento dos votos e 54 ou
55 escanos (a maioría está nos
55). A día de hoxe, o PSOE ten
52 deputados.

Tamén aumenta, aínda que
de xeito insuficiente, o PP. Mar-
tínez tería que conformarse co
37,7 por cento dos sufraxios e
47 ou 48 escanos. Na actual
configuración parlamentaria, a
dereita posúe 46 bancos.

Os partidos minoritarios son
os que máis sofren, segundo es-
ta sondaxe. Izquierda Unida,
que estrea líder (Diego Valde-

ras) quedaría no 7,4 por cento,
con catro ou cinco escanos. Isto
supón un retroceso, xa que ares-
tora ten seis deputados na
Asemblea de Sevilla.

Outro que sofre nestas elec-
cións unha forte división interna
é o Partido Andalucista. A forza
que agora lidera Antonio Ortega
tivo que se adaptar ás baixas do
histórico líder e ex alcalde de Je-

rez de la Fronte-
ra, Pedro Pache-
co. Na enquisa de
El Mundo alcan-
za só o 5,6 por
cento dos votos e
fica con dous ou
tres deputados.
No 2000 gañara
cinco.

Pacheco, que
agora lidera o ta-
mén nacionalista
Partido Socialista
de Andalucía,

confía en gañar a súa propia acta
de deputado. O seu programa ba-
séase na reforma do Estatuto (al-
go que propuxo Chaves tamén) e
nun gran pacto pola inmigración,
ao que lle adica grandes esforzos.

Outra figura notábel da polí-
tica española concorre a estes
comicios dun xeito máis ou me-
nos marxinal. Manuel Pimentel,
que estivera na primeira liña do
PP de Andalucía e chegou a ser

ministro de Traballo (del foron
as leis consideradas máis progre-
sistas do goberno Aznar), pre-
séntase co seu Foro Andaluz. Es-
te partido, que naceu coma unha
corrente de opinión centrista,

pouco contará nos resultados fi-
nais, segundo as enquisas, mais
conseguiu captar figuras impor-
tantes vinculadas anteriormente
ao PP, grazas ao seu “compromi-
so coa ética na política”.♦
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O PP de Teófila Martínez apela ao ‘goberno amigo’ en Madrid

Chaves, camiño da súa quinta vitoria consecutiva

Para o presidente Manuel Chaves, a vindei-
ra lexislatura é a da decisión. Cabeza da
Junta desde o 1990, o presidente do PSOE
sabe que o seu partido ten en Andalucía un
exemplo concreto dos retos que lle esperan
para vertebrar a España plural coa que so-
ñan os socialistas máis avanzados.

Chaves quere comandar a barca andalu-
za con audacia e reformar o Estatuto para
que máis autonomía signifique maiores in-
vestimentos en benestar. Seguindo os pasos

de cataláns e vascos, Chaves non quere fi-
car atrás, non está disposto a caer no papa-
natismo centralista dos outros baróns do
PSOE (Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en
Extremadura e José Bono, en Castilla-La
Mancha) e reclama para a súa comunidade
os dereitos polos que xa puxou Andalucía
no deseño do Estado autonómico, após a
aprobación da Constitución do 1978.

O seu éxito pode significar un balón de
osíxeno para o modelo plural que pretende

Pasqual Maragall, sempre e cando o propio
Chaves asuma meirande protagonismo nes-
ta visión. Até o de agora permaneceu de
fronte do gallo do río, indeciso, coa cana
fincada, pensando en se pode seguir gober-
nando unha autonomía protagonista en in-
vestimento social mais opaca en canto a in-
novación política ou ben optar polo carrei-
ro rápido da corrente e comezar a construír,
coa fortaleza económica e demográfica dos
andaluces, un novo concepto de España.♦

Andalucía no gallo do río
C. LORENZO

Manuel Chaves, á dereita, nun acto electoral xunto a Felipe González, centro, e J.L. Rodríguez Zapatero.

Unha enquisa
publicada
o 29 de febreiro por
El Mundo atribúelle
practicamente
a maioría absoluta.



A carón dos apartados teóricos,
José Mª Maravall describe nesta
obra boa parte da vida interior do
Partido Socialista desde a transi-
ción á actualidade. Segundo o
que foi ministro de Educación no
primeiro goberno de Felipe Gon-
zález, o PSOE era no franquismo
un partido pequeno, pero unido.
Nos derradeiros
anos da ditadura
só contaba con
dous mil militan-
tes dentro de Es-
paña. A afiliación
chegou aos 8 mil
en 1976 e aos 101
mil en 1979, cifra
que apenas me-
drou, até os 112
mil, en 1982,
cando o partido
gaña as eleccións
xerais por primei-
ra vez. A relación
entre afiliados e
votantes era unha
das máis baixas de entre todos os
partidos socialistas europeos. 

A respecto da dirección inter-
na, Maravall sinala que, desde a
chegada ao poder, “as tendencias
oligárquicas foron moi fortes e a
posibilidade de votos de protesta
moi limitada”. Nos congresos, a
porcentaxe de delegados con
cargos oficiais, ben por elección
ou por designación, aumentou na
década de 1980: “representaba o
57% en 1981, o 61% en 1984 e o
67% en 1990”. Ademais, a direc-

ción fíxose máis ríxida. Mentres
no congreso de 1979 só foi ree-
lecto o 42% da Comisión Execu-
tiva, en 1981 e 1984 esa propor-
ción chegou ao 76%, ao 81% en
1988, e en 1990 só foi substitui-
do un membro que non quixo
presentarse de novo. Esta situa-
ción permitiu que, desde 1979, a

votación das re-
solucións políti-
cas nos congresos
xerou maiorías
superiores polo
xeral ao 80%. Só
as sucesivas de-
rrotas electorais e
a chegada de Za-
patero, un mem-
bro do aparato
por outra parte,
provocou a remo-
ción case com-
pleta do cadro de
dirixentes.

As cifras so-
cialistas non son,

non obstante, moi distintas ás do
Partido Popular. A proporción de
cargos entre os delegados do
congreso dos conservadores ce-
lebrado en 2002 era do 60%. 

O partido cego

Maravall considera que esta uni-
formización interna resultou útil
no exercicio do poder, pero de-
bilitou “as relacións coa socie-
dade, a capacidade de percibir
sinais de aviso e a de prever su-

ficientemente as esixencias de
responsabilidades por parte do
electorado”. A organización
mantívose como instrumento do
partido, até o punto de que Gon-
zález recoñeceu en 1990 que
“hai medo dentro do partido”.
Como colofón, sinala Maravall,
“a súa crecente rixidez organiza-
tiva, a súa incapacidade para
transmitir información, a súa

falta de crítica interna e a opaci-
dade do seu funcionamento re-
sultaron perxudiciais, tanto para
o Goberno como para os intere-
ses a longo prazo do propio par-
tido. De maneira que o partido
mostrouse  impotente fronte á
cadea de escándalos que saíu á
luz na década de 1990”.

O exministro xulga que o
PSOE, ao longo dos seus man-

datos, levou a cabo unha políti-
ca económica férrea que provo-
cou non pouco descontento (re-
conversións), moi semellante
por outra parte ás dunha forza
conservadora, pero que com-
pensou ese déficit cunha notá-
bel política social moi ben reci-
bida pola poboación en aspec-
tos como a sanidade ou as pen-
sións.♦
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O poder cegou un partido que tarda en recuperarse

Maravall descobre as interioridades do PSOE

Calquera cidadán corrente do Estado es-
pañol ten que se sentir desconcertado po-
lo contraste en aparencia inexplicábel en-
tre a sua percepción cotiá da situación po-
lítica e as sucesivas declaracións, exacer-
badas e ameazantes, de representantes po-
líticos, de xerarquías eclesiásticas, xorna-
listas, intelectuais e movimentos reactivos
de fidelidade estatal. Se desde esa cotidia-
neidade nada xustifica ese tipo de declara-
cións, por que se producen? De feíto, toda
a versatilidade e sofistificación represiva
do Estado parece ter chegado á práctica
destrución do movemento independentis-
ta, contornos, arredores e bairros e, ase-
made, someteu todos os partidos parla-
mentares aos berros de ritual. O caso Ca-
rod Rovira foi o último e quizais máis cla-
ro exemplo. Se a situación é esta, por que
tanta alporización e cerrazón? Cómpre in-
vestigar as causas da axitación tras esa su-
perficie de normalidade. 

Nas repetidas declaracións de José
María Aznar, de Mariano Raxoi (non hai
máis soberanía que a do pobo español), de
Juan Carlos Rodríguez Ibarra (o peor é
que a ETA se disolvese por si mesma), do
cardeal primado (defendemos a unidade
de España), de Fernando Savater e os seus
Basta Ya (ningún proxecto político pode
prosperar en contra da vontade do resto de

España), hai unha idea omnipresente: a
unidade de España. A preponderancia des-
ta idea acompáñase doutra que xorde case
coa mesma frecuencia, aínda que o ton
muda bruscamente de rexistro; á exalta-
ción sucede a ameaza.
Referímonos ao derei-
to de autodetermina-
ción contra o que se
promulgaron leis ad
hoc para o prohibir.
Segundo as aparencias
trátase dunha ofensiva
do Estado, na que se
comprobaría o seu po-
der omnímodo e a so-
lidez do país. E moitos
compartillan esta idea. 

Mais de sermos
perspicaces e non dei-
xármonos levar das
evidencias, entón, po-
deriamos pensar que
tanta agresividade locuaz obedece, en re-
alidade, á preocupación de que é a unida-
de de España o que está realmente amea-
zada. E isto precisamente porque o derei-
to de autodeterminación está sendo asu-
mido pola poboación de Euskal Herría e
Cataluña, fundamentalmente. Isto tradú-
cese nunha situación de profundo disenso

na política do Estado. Só que no disenso
non se pode ficar indefinidamente. Cales
son as alternativas que están formuladas
neste intre? Por unha banda, a estatal, que
trata de manter por todos os medios o ve-

llo consenso, hoxe
fracturado, mediante
unha política centra-
da nos estatutos e as
suas posíbeis refor-
mas. E pola outra, a
formación dun novo
acordo arredor dunha
nova lei que respecta
o dereito dos pobos
do Estado español a
decidir libremente o
seu futuro. É a posi-
ción independentista:
dereito de autodeter-
minación, consulta
popular en condi-
cións democráticas.

A posición do Estado non é fácil, persis-
tindo na leí vella, procura impedir que
naza a nova e para iso acode á devandita
represión xeneralizada baseada na xen-
reira e na vinganza, polo menos até as
eleccións. Agora ben, manterse aí supón
unha situación sen saída. Así están as
cousas: o Estado non ten unha proposta

nova, unha nova lei, e pola contra quen a
ofrece son os seus opoñentes políticos,
quer dicir, os independentistas. A quen
realmente deixa en evidencia este antago-
nismo é á política do PNV e do Plano Iba-
rretxe, a cal, a través do recoñecemento
formal do dereito de autodeterminación o
que en verdade pretende é seguir integra-
do no Estado con outro Estatuto de auto-
nomía. É preciso comprender que a con-
sulta á poboación vascongada á maneira
do plano Ibarretxe é o procedemento de
integración definitiva no Estado. É como
o escravo que se anticipa aos desexos do
amo e lle ofrece a solución que estaba a
buscar. a que se pode tirar en conclusión
é que aconteceu un proceso de clarifica-
ción e un avance considerábel dos move-
mentos independentistas, que se orixinan
nunha fonda toma de conciencia verbo da
necesidade histórica de que o dereito de
autodeterminación lle sexa recoñecido
aos pobos do Estado español. E isto é o
que levou ao Estado a decatarse de que a
súa capacidade de integración traballa no
vacío, quer dicir, a sua unidade está en
crise. De aí a virulencia das súas declara-
cións e actuacións.♦

NICOLÁS XAMARDO E LUÍS MARTUL son pro-
fesores da Universidade de Compostela 

Onde fica o dereito á autodeterminación?
NICOLÁS XAMARDO e LUÍS MARTUL

‘O Estado procura
impedir que naza unha
nova sociedade baseada
na autodeterminación e

para iso acode á represión
xeneralizada”

M.V.
Estas eleccións poden significar a consolidación ou a defenestración
de Zapatero. O PSOE vive un momento crucial para a súa estabili-
dade. Non está de máis recuperar a traxectoria interna deste partido,
da man do que foi un dos seus líderes, o intelectual e ex ministro Jo-
sé Mª Maravall que vén de publicar o libro El control de los políticos.

Militantes socialistas festexan a vitoria de 1982.

Nos derradeiros
anos da ditadura,
o PSOE
só contaba
con dous mil
militantes.



CÉSAR LORENZO GIL
Trinta e oito países sofren fame
no mundo. A cifra de desnutri-
dos é inasumíbel en África e
descontrólase en América Lati-
na ou Asia. Segundo a FAO, só
mudando radicalmente a rela-
ción comercial entre o Norte e
o Sur se pode frear o aumento
da inseguridade alimentaria.

A mala distribución dos alimen-
tos entre a poboación, os confli-
tos armados e os subseguintes
traslados de refuxiados e o im-
pacto económico da sida nas
economías familiares converten
a África en terreo ermo, no que
a fame aumenta de ano en ano.
A pesar de que aumentou a pro-
dución de cereais na zona no-
roccidental, países como Mauri-
tania, Cabo Verde, Costa de
Marfil, Guinea, Liberia e a Se-
rra Leoa non conseguen abaste-
cer toda a súa poboación.

A desnutrición obriga á axu-
da humanitaria a perto de 17 mi-
llóns de persoas no Corno de
África (Etiopía, Sudán, Tanza-
nia, Uganda, Eritrea, Somalia e
Quenia). A situación é crítica nos
Grandes Lagos, onde os habitan-
tes da República Democrática do
Congo, Burundi e Ruanda viven
un estado crítico.

A seca dificultou a recupera-
ción de Swazilandia e Moçam-

bique. O prezo do millo encare-
ceuse en Sudáfrica, Zimbabue,
Angola e Malawi.

O café

A crise do sector do café e a fal-
ta de infraestruturas para sopor-
tar crises climatolóxicas enchen
de fame América. Fóra de países
en guerra, caso de Haití, a desnu-
trición aumenta en Centroaméri-

ca (Honduras, El Salvador, Gua-
temala e Nicaragua) e toma forza
na zona costeira do Ecuador, en
Colombia e Bolivia.

A boa nova chega do Brasil e
a Arxentina, onde se espera un au-
mento das colleitas e un novo sis-
tema de reparto que corrixa certos
desequilibrios nestes países.

En Asia, países azoutados po-
la miseria son Afganistán (o do-
minio dos EE UU agravou a si-

tuación, segundo a FAO), Corea
do Norte, Mongolia, Taikistán e
Timor Oriental. Até en Europa, a
axuda humanitaria se fixo indis-
pensábel en Xeorxia, a rexión
caucásica de Rusia (o conflito
checheno fixo estragos e creou
bolsas de refuxiados) e Serbia,
que non gozou de ningún dos be-
neficios prometidos pola comu-
nidade internacional logo da que-
da de Slobodan Milosevic.♦
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Escapadiños
da morte
G. LUCA

Un neno de dous anos
en Haití é un xaun du-
chapé, un escapadiño

da morte, así chamado, en
crioulo, porque alí é lei que a
metade dos rapaces morran
antes desa idade. Din que,
superado ese tempo, terá un-
ha desesperanza de vida de
cincuenta anos.

Vívese de milagre e as
situacións de vivir de
milagre non son gobernadas
senón parasitadas. Neste
ano cumpren douscentos de
independencia. Non hai con
que celebralo.Os Estados
Unidos gastaron unha fortu-
na dende tempos de
Jefferson para que a primei-
ra república negra de
América non fose adiante.
Toda unha enxeñería do fra-
caso para demostrar que os
soños de cimarróns, remon-
tados e libertos remataban
en traxedia.    

Que tan mal fixo Aristi-
de? No 90, despois de 33
anos dos Duvalier, pai e
fillo, a rede de intereses so-
bre Haití tiña que se
lexitimar con eleccións. To-
dos os votos foron para
Titid, Jean-Bertrand
Aristide, un crego que non
falaba de redención e xusti-
za coma o noso Basilio
Álvarez senón de aliviar os
sufrimentos do pobo.
Milicos duvalieristas
pagados pola CIA acabaron
con este perigoso discurso
revolucionario aos nove me-
ses de Aristide chegar ao
goberno.

Mal que lles pesara, os
do golpe militar converteran
a Aristide no primeiro
dirixente popular de Haití
dende a independencia e só
había unha maneira de aca-
bar co mito: cambiar o seu
papel de vítima polo de trai-
dor. Os Estados Unidos
devolvérono á presidencia e
a continuación cortáronlle a
luz, a auga e o teléfono. En
Haití non había nin para pa-
garlles aos mestres, os
axentes da única reforma
que Titid puido realizar, a
de dotar o país dunha rede
escolar básica. Logo se
correu a especie de que
Aristide era máis ladrón ca
os Duvalier. 

Con que seguridade se lle
aplica a Titid o alcume de
corrupto. Para que exista co-
rrupción terá que haber antes
algo que administrar con
fraude. O programa de axus-
te estrutural do Banco Mun-
dial nin sequera pasaba pola
mesa de despacho de
Aristide aínda que os
haitianos saben que é a eles a
quen llo cobran. Os créditos
foron para armas, que
controlan os milicos duvalie-
ristas, e para as dúas
industrias norteamericanas
que funcionan no país. A
principal é a liña do téxtil da
Walt Disney que paga doce
pesetas por hora de
traballo.♦

Remata o primeiro man-
dato de Vladimir Putin.
Coa destitución anticipa-
da do seu primeiro minis-
tro, Mikhail Kasionov,
cortou o derradeiro reduto
que o ligaba ás súas ori-
xes, marcadas pola desig-
nación cortesá por parte do entorno de Bo-
ris Eltsin, que precisaban, antes ca nada, al-
guén leal e decidido para protexer os seus
intereses, tanto manifestos coma ocultos. E
niso non erraron. Se daquela Rusia vivía in-
mensos pasmos depresivos, cunha econo-
mía en aberta bancarrota, unha sociedade
desestruturada, con múltiplas tendencias
centrífugas acosando o Kremlin e unha po-
sición internacional claramente marxinada,
catro anos despois, o balance de Putin pre-
senta claros trazos de recondución, espe-
cialmente nun ámbito, o control firme das
rédeas do poder, cunha autoridade central
fortalecida que mesmo presenta claros ace-
nos de autoritarismo.

Pouco oportunamente, o pasado 18 de
febreiro, o Banco Mundial publicaba un in-
forme sobre a economía rusa, no que se si-
tuaba a Moscova, contrariando claramente
a opinión do Kremlin, baixo os mesmos pa-
rámetros da economía saudita. Cuestionan-
do o rigor das estatísticas oficiais rusas, se-
gundo o Banco Mundial, a dependencia do
petróleo e do gas é máis abultada do reco-
ñecido e ascende a un 25% do Produto In-
terior Bruto (e non o 9% como asegura o
Kremlin). As exportacións dependen dos
hidrocarburos que aseguran até o 80-90%
de todo o valor do comercio exterior, debi-
litando de maneira absoluta o seu sistema
económico. Nunha situación como a actual,

con prezos elevados do ouro negro, Rusia
conseguiu ingresar por este concepto 15 mil
millóns de dólares máis que en 2002, si-
tuándose detrás de Arabia Saudita como o
segundo exportador mundial. En suma, vén
dicir o Banco Mundial, a mellora dos índi-
ces xerais rusos non
son tanto produto da
modernización e das
anunciadas reformas
estruturais do sistema
económico como dun-
ha conxuntura tan fa-
vorábel como feble por
mor do bo pago do ba-
rril de petróleo. 

Esa “fortuna” po-
deríase dicir que tamén
influíu na ausencia de
deterioro substancial
da súa posición no es-
cenario internacional,
lixeiramente percibida como mellorada des-
pois do 11-S, cunha rápida reacción de Pu-
tin para situarse a carón de Bush, que optou
por non tomar nota da súa oposición á gue-
rra do Iraq, ante o inmenso desafío xurdido
coas divisións transatlánticas e intraeurope-
as. Ese contexto permitiulle a Rusia eludir o
illamento.

As desgrazas maiores aféctanlles aos
procesos de consolidación democrática. Os

retrocesos en materia de
liberdades fundamentais,
con esa guerra brutal e
sen fin en Chechenia, e
unha notábel presenza de
servizos de seguridade en
operacións encubertas
promovidas para desesta-

bilizar e anular toda discrepancia coa políti-
ca do Kremlin, hábil instrumentalizador da
xustiza e demais servizos públicos para eli-
minar de raíz calquer disidencia, configuran
un panorama extremadamente sombrío.
Non hai razóns de seguridade nin de defen-

sa dunha suposta esta-
bilidade en perigo que
xustifiquen a deriva
autoritaria que podería
experimentar neste se-
gundo mandato de Pu-
tin, cunha vitoria can-
tada o próximo 20 de
marzo, unha nova vol-
ta de rosca. Proceso,
ademais, que podería
desenvolver coa com-
plicidade dunha socie-
dade cansa dunha de-
mocracia que non calla
nun escenario visibel-

mente eslavófilo en moitos aspectos, e mes-
mo comprensiva co discurso da orde do
presidente que sabe á perfección que no
imaxinario ruso pesa moito máis aínda o
apego á defensa e realización dos chamados
dereitos económicos e sociais, vituperados
e prioritarios nas reivindicacións sociais,
que aos dereitos políticos.♦

XULIO RÍOS é director do IGADI. www.igadi.org

Putin II
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘A mellora dos índices
xerais rusos

non son tanto produto
das anunciadas reformas

estruturais como
da boa conxuntura

do prezo do petróleo ”

A FAO recoñece que é imposíbel combater a desnutrición
sen mudar o sistema económico

A SIDA e as malas colleitas
aumentan a fame

Sacos de arroz amoreados nunha vila ao carón do río Senegal.                                                                               ANDRÉ LEJARRE



CÉSAR LORENZO GIL
Coma unha maldición cabalís-
tica, o Celta precisa gañar seis
partidos de aquí ao final da li-
ga para asegurar a permanen-
cia. Recuperar a confianza en
Balaídos e facer rendíbel o bo
xogo son as dúas grandes preo-
cupacións de Radomir Antic.

O Celta xogou ben no Bernabéu
e tivo na man a vitoria que lle
amargase a xornada ao Madrid.
Mais o cansazo e o desacerto
acabaron por deixar os galegos
en postos de descenso. A volta ao
limiar do inferno queceu o inver-
no vigués. Afección e plantel co-
mezan a estar nerviosos. As ci-
fras precisas para se salvar non
son tan doadas como hai un mes.

A derrota ante o Málaga foi
definitiva, segundo o propio An-
tic, para rachar a boa xeira. Dian-
te dos andaluces, o Celta fixo un
bo partido con dez homes mais
non foi quen de remontar un mar-
cador. Os malos resultados diante
de Arsenal e Madrid deixaron os
ánimos celestes tocados e o próxi-
mo partido (sábado, 7 de marzo)
contra o Espanyol en Balaídos é
xa unha auténtica final. Se se per-
de diante dos barceloneses, a sal-
vación xa estará ben lonxe e ade-
mais o perseguidor cobrará azos
para pensar en saír do buraco.

Para Antic, a situación é
complicada pero non desespera-
da. O cambio de sistema conse-
guiu maior enteireza defensiva
(a malleira do Bernabéu foi unha
excepción) e un fútbol máis co-

herente e atractivo. O potencial
goleador da era Lotina segue en
vigor e Savo Milosevic, Alexan-
der Mostovoi ou incluso José Ig-
nacio ven porta con facilidade.

O peor contratempo do Celta
para asumir estas próximas finais
son as baixas. O estado físico de
Jesuli, Edu, Gustavo López ou
Juanfran dificultan o traballo diario
e réstanlle posibilidades ao combi-
nado vigués. Des que chegou ao
banco galego, Antic non puido
contar cun home que xogue de seu
pola esquerda, por exemplo.

Outra eiva é a incorrección dun-
ha parte do cadro. Os escándalos
constantes dos ‘Tres Sudamerica-
nos’ –apelativo co que xa se coñe-

cen as andanzas de Pablo Contreras,
Mauricio Pinilla e Fernando Cáce-
res– abren distancias entre a afec-
ción e os futbolistas e xa se comeza
a sentir o ruxe-ruxe da sedición de
cara a un posíbel descenso. Pantas-
mas como as crises de Zaragoza ou
Tenerife logo do descenso resoan na
cabeza do presidente céltico, Hora-
cio Gómez, consciente do que sig-
nificaría abandonar a elite.

Rivais directos

No maxín de Antic xa se esvaece-
ron, de seguro, certos delirios res-
pectos á Liga dos Campións e cal-
quera ilusión de sonada recupera-
ción clasificatoria. Mais os vim-

bios xa están prontos para mudar a
liña de resultados. O Espanyol é un
conxunto en alza, ao igual que o
Zaragoza ou o Albacete (rivais di-
rectos) mais a capacidade futbolís-
tica do Celta é maior. En enfronta-
mentos contra equipos que loitan
por Europa, Antic terá que conven-
cer o seu vestiario da necesidade
de pelexar con rabia por cada pun-
to que os achegue á salvación.
Igual que ocorrera na tempada
1996-1997, cando o equipo, ades-
trado daquela por Fernando Castro
Santos, se salvou na derradeira
xornada, diante do Madrid, moitos
xogadores piden máis cóbado e ca-
rraxe para lles poder ao céspede e
ás derrotas en Balaídos.♦
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Correr
é de
covardes
MANUEL PAMPÍN

En vez de coroa de lourei-
ro, a que se lles entrega-
ba ós vencedores na

antiga Grecia, ós
responsables de deportes da
Xunta habería que poñerlles
unha de espiñas.

Lembreime deles coa ce-
lebración do Campionato de
España de campo a través
(que teima co de cross, igual
que a Championsou a final
four!) en Santiago; á parte de
que por alí non apareceron
nin a conselleira nin o direc-
tor xeral de –estaban
invitados-, sentín noxo ó
comprobar que os nosos me-
llores atletas seguen encadra-
dos en clubs foráneos.

Galicia é unha potencia
mundial en atletismo; así, co-
mo soa; estamos na vangarda
(xa sen falar do triatlón), ó
revés que os políticos. 

Hai un caso especialmen-
te sangrante: o arzuán
Manuel Penas, adestrado po-
lo ilustre Mariano García
Verdugo, e que está preselec-
cionado para os Xogos de
Atenas, corre co… Chapín,
de Xerez !!!

A cousa vén de lonxe,
cando Alexandre Gómez,
Carlos Adán, Xulia Vaquero
ou María Abel competían
por Castela-A Mancha,
Catalunya, Madrid, Castela
e León… é dicir, o inimigo
na casa. 

O atletismo galego é un-
ha entelequia no máis amplo
significado; tende a
desaparecer por si mesmo, e
é algo irreal.

E a Xunta nin sabe nin
contesta, coma en tantas ou-
tras cousas; non promociona
os deportistas; non dá
axudas; a carencia de
instalacións  –sobre todo cu-
bertas, clave neste país– é
alarmante; non hai un
proxecto serio que conte cos
profesionais… nada de
nada. Como iso non
consegue fotos nos xornais,
imaxes en televisión nin vo-
tos, Pilar Rojo e o seu equi-
po prefiren ir ó palco de
Riazor ou Balaídos, ou inau-
gurar piscinas.

E miren que Galicia sem-
pre destacou nas probas de
fondo; só hai que lembrar o
Celta, o Mercantil e o San
Miguel de Oia en Vigo; o
Universitario de Santiago; p
Estudantes de Lugo; a
Ximnástica de Pontevedra; o
Vila de Cangas; o Serra de
Narón… e moitos equipos
que, só a base de sacrificio
–sen apoios institucionais–
conseguiron  formar atletas.

Pero témome que na Con-
sellaría de Deporte –amais de
Familia, Xuventude e Volun-
tariado– contradín o seu pre-
sidente provocando a separa-
ción dos galegos (segundo
Fraga, así “imos ó carallo”),
e pensan aquilo de “correr é
de covardes”.♦

O Celta precisa de 18 puntos para asegurar a permanencia

Seis vitorias seis!

O Celta recuperou o xogo vistoso grazas a Antic, mais os resultados distan de seren óptimos.                                PACO VILABARROS



Xulia Varela,
premio Vicente Risco
O traballo titulado Socioloxía dunha comu-
nidade galega, de Xulia Varela Fernández,
no que se abordan os procesos de cambio
da sociedade rural na segunda metade do
século XX, foi a obra galardoada co IX
Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais.
O xurado, composto, por Fernando Acuña
Castroviejo, Xusto Beramendi, Pilar Galle-
go Cid, Xosé Manuel Cid Fernández e
Francisco Fernández Rei, acordou por una-
nimidade premiar este traballo con 6.000 eu-
ros e a súa publicación por Sotelo Blanco.♦

Del Riego,
premio Laxeiro e
novo libro de viaxes
Recuperado da súa recente intervención ci-
rúrxica, Francisco Fernández del Riego reci-
biu o pasado luns na Biblioteca Penzol o Pre-
mio Laxeiro, primeiro que concede a funda-
ción que leva o nome do pintor. O galardón
foille concedido pola “súa relevancia intelec-
tual e pola amizade que mantivo con Laxeiro,
dende o tempo da República”. Del Riego es-
tá a espera de que se publique o seu traballo
Lourenzá, en edicións Do Castro, está a com-
pilar diferentes artigos para o que será un li-
bro de viaxes sobre terras portuguesas.♦

Vinte anos
de pintura
Para conmemorar os vinte anos do Centro
Cultural Caixanova, o 26 de febreiro inau-
gurouse na Sala de Exposicións a mostra
Vinte, unha selección dos fondos da colec-
ción da entidade, coa que se pretende facer
un percorrido pola plástica realizada en Ga-
liza durante este tempo. As obras de autores
consagrados como Jorge Castillo, Leiro,
Silverio Rivas ou Xaime Quessada, e ou-
tros máis novos como Salvador Cidrás, Pa-
men Pereira ou Tatiana Medal son algúns
dos traballos que se poderán ver na exposi-
ción, en moitos casos por vez primeira.♦

ulio Cortázar revive nos andeis das
librarías no seu vixésimo aniversa-
rio. Para os que coidan que o ar-
xentino pasou de moda, hai un

mundo de actividades que lembran o au-
tor de Rayuela. O arxentino converteu
París nun símbolo de modernidade e de
alí, pasando por Galiza, chega a nova
obra de Ramón Chao, O lago de Como,

unha novela na que deixa moito de si
mesmo. Diálogo e apertura á sociedade
foi o que pediron os reintegracionistas
que se reuniron no ‘Foro da Língua’ de
Santiago, co obxectivo de sumaren es-
forzos. O galego soará en Nova York da
man de Luar na lubre, que presentan o 20
de marzo o seu último disco, “Un bosque
de música” na cidade estadounidense.♦
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O escritor e editor Vítor Freixanes
le, en Pontevedra, o seu discurso

de ingreso na Academia.

PACO VILABARROS



CÉSAR LORENZO GIL
A UE esíxelle ao Estado es-
pañol que transpoña correc-
tamente a súa directiva co-
munitaria sobre o canon que
as bibliotecas deben pagar
por emprestar os libros. O
sector do libro critica, maiori-
tariamente, calquera medi-
da que atranque a difusión.

A administración central terá
que adaptar a actual lexislación
sobre propiedade intelectual ao
canon esixido para compensar
os autores por emprestar os
seus libros. Desde as bibliote-
cas espérase que o novo Parla-
mento que tome posesión logo
das eleccións do 14 de marzo
teña en conta a sensibilidade
social respecto a este tema e
acabe aplicándoo o canon con
excepcións que salvagarden do
pagamento as institucións de
empréstito públicas.

Mais os traballadores das
bibliotecas saben das dificul-
tades de converter nun tema
de relevancia este grave cam-
bio lexislativo. Para se organi-
zar a nivel estatal, o sector ce-
lebrou en Guadalajara unhas
xornadas de traballo que di-
fundirán en diferentes ámbitos
a situación real da política de
lectura pública.

Para a directora da Biblio-
teca Central de Vigo, Rosa Dí-
az, o canon é un ataque directo
á difusión da cultura bibliográ-
fica. “Teremos que facer un de-
sembolso para as sociedades de
xestión dos dereitos de autor
que mermará o noso orzamento
para novas adquisicións.”

Segundo Díaz, unha nor-
mativa que obrigue ao paga-
mento deste canon suporá a
precariedade para as bibliote-
cas e dificultará moito máis a
creación de novos centros de
lectura en Galiza. “Se tivése-
mos en conta un sistema de
cotas baseado no número de
socios, a biblioteca de Vigo
tería que pagar ao redor de

21.000 euros ao ano. Arestora,
contamos con perto de 50.000
euros para renovar os andeis”,
indica. “A conta é doada: que-
daríannos 29.000 euros. O
servizo será peor e os nosos
usuarios non terán tantos li-
bros para ler”.

A directora considera que a
cultura de biblioteca está en
cueiros e pediu das adminis-
tracións un compromiso para
achegalas á sociedade. “Nós
estamos facendo un traballo
de captación de lectores. Te-
mos actividades que atraen o

público. Primeiro veñen ver
un filme e logo danse de alta
como socios. Des que inicia-
mos estes programas, o núme-
ro de usuarios aumentou”,
confirma Rosa Díaz.

Outros implicados

Outros estamentos directamen-
te relacionados cos libros ta-
mén reaccionaron. Editores, li-
breiros e escritores teñen algo
que dicir na polémica.

Fabiola Sotelo, directora
da editorial Sotelo Blanco,

quéixase das consecuencias
que terá este canon para a edi-
ción. “Enténdese que haxa
medidas de corrección contra
o empréstito gratuíto en paí-
ses onde hai un nivel de ven-
das a bibliotecas que supoñen
o 50 por cento de cada edición
mais en Galiza estas cifras
son mínimas.”

Sotelo considera que os
autores xa se benefician da
venda de libros aos estabele-
cementos públicos. “A Xunta
non nos subvenciona, compra
volumes e deses libros, o autor

percibe o que lle correspon-
de”, explica.

Antón Pedreira, vogal da
Federación de Libreiros de Ga-
liza e propietario da Libraría
Pedreira, de Santiago, conside-
ra que a medida prexudica moi
gravemente os intereses dos li-
breiros. “Cantos máis usuarios
de bibliotecas, meirandes ven-
das de libros”, defende.

Para Pedreira, o libro gale-
go precisa de maior interactivi-
dade co público. “Creando bi-
bliotecas en bisbarras onde non
existen e converténdoas en es-
pazos que lle permitan á xente
achegarse á lectura, editores,
autores e libreiros beneficiaré-
monos”, subliña.

O escritor Suso de Toro re-
para no canon como un cambio
estrutural do papel da cultura
na sociedade. “Sei que a día de
hoxe, esta medida é inasumí-
bel. As bibliotecas e as librarí-
as bastante teñen co que está a
caer como para ter que soportar
gastos extra”, recoñece.

Mais o autor de Trece ba-
daladasestá de acordo co espí-
rito da proposta comunitaria.
“Nunha sociedade que defende
a cultura, que lle dá a impor-
tancia que ten, teñen de se bus-
car vías para que haxa máis es-
critores que poidan vivir do seu
traballo”, defende. “As institu-
cións públicas teñen que contar
con maiores orzamentos para
dignificar a cultura. Se unha bi-
blioteca vai perder a metade do
seu diñeiro para novas compras
por causa deste canon, o nor-
mal é que a Administración
asuma este gasto.”

De Toro lembra que as so-
ciedades cultas son as que
máis invisten en libros. “Can-
tos máis literatos e pensadores
poidan desenvolver o seu tra-
ballo a tempo completo, igual
que os labregos, carpinteiros
ou médicos, por exemplo, me-
llor será a nosa educación e
máis presenza ha ter a cultura
na nosa vida cotiá.”♦
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As bibliotecas mobilízanse
contra o pago de dereitos de autor
A medida reducirá a lectura, segundo as editoriais

M.V.
Hollywood é unha industria e
os Oscars foron xustos cos
grandes investidores econó-
micos dÓ Señor dos aneis,
premiando este filme superca-
ro, en concreto a súa terceira
parte, con 11 oscars. Sucedera
igual ante outros alardes tec-
nolóxicos anteriores, caso de
Ben-Hur, nos anos sesenta, ou,
máis recentemente Titanic. Es-
taba claro ademais que o reco-
ñecemento era para as tres pe-
lículas da serie, pois a produ-
ción foi conxunta e tamén o
sentido da obra funciona como

un todo. O xurado coidou, en
todo caso, de outorgarlle os
premios técnicos, mais ningún
á intepretación. 

O recoñecemento artístico
foi para outros. Mystic River,
por exemplo, levou dous oscars:
o de mellor actor (Sean Penn) e
o de mellor secundario (Tim
Robbins), aínda que igualmente
podía ter sido ao revés. A pelí-
cula de Clint Eastwood, que
quedou sen o oscar ao mellor
director, non será a mellor da
década, pero si estivo entre as
mellores do ano. O seu recoñe-
cemento é xusto, sen pasarse. 

Tamén merecido foi o óscar
á mellor película de fala non
inglesa que correspondeu a As
invasións bárbaras. Non se
trata de que non houbese ou-
tras, porque todo o planeta dá
para moito, mais en todo caso
os quevequeses fixeron unha
película notábel, a pesar da tar-
teira ideolóxica á que xa nos
ten acostumados o seu director,
Denys Arcand. 

Os premios de fotografía e
efectos sonoros foron para
Master and Commander, o
que non sorprendeu a ninguén.
O paradoxo estivo no óscar ao

mellor guión orixinal que re-
caeu en Sofia Coppola, tamén
directora de Lost in transla-
tion, unha película que se dis-
tingue precisamente pola súa
febleza de guión, case ine-
xistente, o que mostra a falta
aínda de madureza, neste
apartado, de Sofia Coppola
que salvou mellor a súa parte
de directora. De merecer un
óscar esta película, o único
xustificábel sería para Bill
Murray que lle dá ao seu papel
todo o que se lle podía ofrecer
cun texto tan conciso.

A Academia non esqueceu

premiar, como é costume, os
papeis de mulleres eivadas ou
en dificultades e así recibiron
as estatuiñas anunciadas Char-
lize Theron e Réne Zellweger,
polos papeis de prostituta psi-
cópata a primeira e de labrega
a segunda. 

E pouco máis. Os premios
non son inxustos, pero tampou-
co a colleita deste ano pasará á
historia. Os máis contentos, os
neocenlandeses que investiran
moito n Ó Señor dos aneise
que xa se están a ver recom-
pensados grazas ao forte au-
mento do turismo.€♦

A república de Hollywood premia O regreso do rei

As xornadas contra o canon
celebradas en Guadalajara
xa idearon medidas prácticas
para contrarrestar o efecto
desta medida. En todas as
bibliotecas ofreceranse fo-
llas de recollida de sinaturas
para protestar contra a direc-
tiva europea, os biblioteca-

rios darán toda a informa-
ción sobre a realidade do
sector para rachar tópicos
como o de que “libro em-
prestado, volume que deixa
de vender a libraría”.

Ademais, para alcanzar o
apoio dos autores, as biblio-
tecas propoñen que os novos

libros que saian á venda in-
clúan autorizacións expre-
sas para emprestar o libro
sen contraprestación. O 23
de abril celebrarase o “Día
do dó” en todos estes esta-
belecementos, en contraste
coas celebracións do ‘Día
do libro’.♦

Lectores en acción

PACO VILABARROS
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Vítor Fernández Freixanes é xa
novo académico. O pasado 27
de febreiro leu en Pontevedra o
seu discurso de entrada. O edi-
tor e escritor pontevedrés ocu-
pará a cadeira que deixara va-
cante o finado Carlos Casares.

O novo académico adicou a súa
intervención “ás novas xera-
cións”. Cun discurso titulado
“Desafíos para un novo século.
Entre a Trabe de Ouro e a Paxari-
ña de Armenteira”, o profesor de-
fendeu a necesidade de que o ga-
lego se converta nunha ferramen-
ta útil para perpetuar a esencia de
Galiza na era da mundialización.
“Só se somos quen de manter de
xeito vivo a nosa identidade, cun-
ha mirada nova, cunha visión crí-
tica e renovada, haberá sitio para
nós neste modelo”. 

Esa identidade fundaméntase
na lingua mais require de cam-
bios estruturais, segundo o autor
d’O triángulo inscrito na circun-
ferencia. “Por primeira vez dispo-
ñemos de máis de cen mil univer-
sitarios nas aulas. Formémoos de-
sacomplexados, seguros de si
mesmos, conscientes da signifi-
cación da identidade propia non
coma unha pexa, moito menos
coma unha eiva, senón coma un
valor engadido (diferenciador) no
concerto desa pluralidade global.
Desterremos para sempre o conto
da escaleira. Homes e mulleres
educados na cultura do risco e da
empresa (emprendedores), non
pasivos, non meros receptores do
discurso dos demais.”

Para lograr que o galego pa-
se a ser un tema central desa pro-

cura da identidade, Freixanes
esixiu un pacto social para reafir-
mar a identidade. “Este pacto pa-
sa pola política, necesitados que
estamos de ter voz propia nos
grandes espazos de decisión on-
de se discuten e acordan moitas
cuestións que nos afectan”. Ade-
mais, para o director da Editorial
Galaxia, cómpre que Galiza se
sume “con urxencia” ás novas
tecnoloxías. “Falar do futuro da
cultura galega é falar do proceso
de modernización da sociedade
no seu conxunto”, engadiu.

O filólogo lembrou que nun-
ca como agora, a cultura galega
tal e como a entendemos está

ameazada. Referiuse á perda de
posición da cultura autóctona
nos avances culturais e sociais
destes últimos anos e citou como
exemplo de vangarda cultural a
Xeración Nós, “que xa traduciu
fragmentos do Ulises, de James
Joyce, en 1926, catro anos des-
pois da súa publicación.”

Cantas primaveras?

Freixanes non quixo exercer de
futurólogo mais avanzou que só
caben dúas vías para encarar ese
futuro “cheo de posibilidades”.
Segundo o editor, hai que pensar
en dous mitos galegos para es-

coller o noso camiño. “A lenda
da Trabe de Ouro e a Trabe de
Alcatrán é a parábola do coñece-
mento”, dixo. “A de ouro é a fe-
licidade e para conseguila preci-
samos información. A de alca-
trán é o risco preciso en calque-
ra avance e cambio de modelo”.
Ao lado desta aposta pola ambi-
ción está o abandono, a acepta-
ción das normas superiores. “A
paxariña de Armenteira móstra-
nos o paraíso mais para cando
volvamos, xa ninguén nos habe-
rá coñecer”, indicou. “Diante
dos desafíos do futuro, a tenta-
ción é deixarse levar. Non nos
faltarán compensacións, mais
tamén sabemos o prezo. Outros
mandan na casa ue un día cons-
truímos para os nosos fillos.”

Benvida

Na resposta de Antón Santama-
rina, felicitouse o novo acadé-
mico e fíxose fincapé sobre as
razóns da escolla de Freixanes.
“Como home de empresa sabe
como se activan e se buscan re-
cursos e como se fan produtos
que teñan demanda; noutras pa-
labras como se pode proxectar
a Academia mesma cara ao pa-
ís e cara ao futuro”, subliñou.

Santamarina precisou as
vantaxes da diferenza no noso
mundo actual e criticou aqueles
que consideran que a moderni-
dade pasa por “falarmos todos
en inglés”. Para o profesor, os
galegos temos un desafío ben
importante por diante. “Non é
posíbel a abstención. E na esco-
lla do que queremos váisenos a
vida”, concluíu.♦♦

Freixanes encargarase
de divulgar o labor da Academia

Equilibrio
MARTA DACOSTA

Hai quen manifesta que
a poesía di e niso se
diferencia da retórica.

Outros consideran que máis
que dicir a poesía provoca
unha emoción e, ás veces,
tras a emoción vén o
entendemento. Dicir ou emo-
cionar, dúas formas de trans-
mitir unha mensaxe, esa que
busco en cada libro que abro,
cando quero que o poema me
mova, que me conmova, que
esperte a miña mente, que me
faga un nó no estómago, que
me prenda ao seu verso. Por-
que non gusto da poesía
escrupulosa e formalmente
perfecta, ás veces tan baldei-
ra que me deixa inmóbil, fría,
disposta a esquecer o libro no
andel. 

Aprendemos todos e todas
que a comunicación precisa
distintos elementos, entre eles
a mensaxe. Que sucede entón
cando o receptor-lector non é
quen de descifrar o
significado oculto do texto
poético, cando tras unha e ou-
tra lectura o texto se mantén
hermético e non transmite na-
da. Non hai comunicación,
non hai emoción, non hai
entendemento. A lectora
renuncia, abandona. 

Neste punto, xorde moitas
veces o debate sobre a popu-
larización da poesía. Mais
non estamos a falar diso, non
estamos a falar de se a poesía
é o cristal que reinterpreta a
vida e o sentir dándolle unha
forma nova, a posibilidade
de adaptarse aos ollos que
len e transformarse nun
sentimento propio, reclaman-
do a participación da persoa
lectora, atenta, reflexiva.
Non estamos a falar de que
haxa que simplificar, adaptar
o texto para transmitir máis
claramente a mensaxe. Non.
Falamos de que a mensaxe
exista. Falamos de que o her-
metismo non mate a
mensaxe.

No abalar dos anos,
chegamos nos últimos
tempos a un extremo que nos
doe: un hermetismo absoluto
do que desaparece toda men-
saxe e no que o poema se
converte nunha morea de pa-
labras, palabras que
compiten para abraiar, para
reclamar a atención sobre si
mesmas, vitimas tamén do
mundo das aparencias en que
vivimos.

Nin o surrealismo, nin o
absurdo son que de explicar
algúns dos textos que
produciu a poesía dos últimos
anos. Longos versos brancos
que non son quen de pousar
en nós o desconcerto, a tristu-
ra, o amor. Versos que nos
afastan, que nos levan lonxe
do desexo de amar o poema,
que nos expulsan da emoción
e da palabra.

Escribir poesía é difícil.
Acadar o equilibrio necesario
entre a expresión e a mensaxe
é un labor calado e longo, ás
veces imposíbel, mais absolu-
tamente necesario. Sen ese
equilibrio non falaremos de
poesía, tal vez de retórica.♦

Vítor Fernández Freixanes.                                                         PACO VILABARROS



Título: A estrela dos polisóns.
Autor: Luís Rei Núñez.
Edita: Xerais.

Houbo un tempo no que Ulises,
Eneas, Amadís ou Palmerín
agregaban ás nosas vidas, por
traballosas e insatisfactorias que
fosen, unha dose de esperanza.
Mais, as aluci-
nacións de don
Alonso Quija-
no reinstalá-
ronnos no ra-
cionalismo e
Guillerme Tell
xa non volve-
ría atinar na
mazá cada fre-
cha. E dóese
Xosé Cerme-
ño, nese in-
subs t i tu íbe l
Ciencia de fa-
cer as camas,
de como “un
profesor da
Universidade de Cambridge
afirma, nun libro moi documen-
tado, que Robin Hood... non
existiu nunca” (76; Xerais). Ho-
xe por hoxe o cinema apropiou-
se case definitivamente dos he-
roes. 

Recaredo e Amaro son os
personaxes centrais de A estre-
la dos polisóns, segundo traba-
llo, xunto de O corvo do cha-
papote, que Luís Rei Núñez
entregou no 2003. Unha obra
con título de novela de aventu-
ras, aínda que aquí a aventura é
interior, ao estilo posmoderno.
As probas a superar voltáronse
aprendizaxe a realizar.

Esta aventura formativa
prodúcese en dous ambientes
opostos. Un primeiro, mentres
Amaro vive no lar familiar,
ambiente que debera favorecer
a súa aprendizaxe, aínda que a
actitude do pai conduce o ra-
paz a refuxiarse afectiva e in-
telectualmente en Susan Tem-
ple. Logo hai un segundo am-
biente, despois do naufraxio,
que en principio é hostil, mais
no que Amaro se integra tan
ben que renunciará ao seu pai
pasando a considerarse fillo
adoptivo de Recaredo. Con-
traste ou contrapunto para que
reflexionemos na imposibili-
dade de educar axeitadamente,
de formar, se esa educación se
realiza desde as coordenadas
da absoluta carencia de afecto,
de amor.

Na primeira parte, a novela
(antes do naufraxio deposita a
Amaro nas mans de Recaredo)
asenta nun grupo de persona-
xes: o pai (ríspeto home sen
amor que vive para evitar o
amor dos demais), a nai (amo-
rosa, de pouco carácter), Brites
(o amigo inseparábel de Ama-
ro) e Susan Temple (a profeso-
ra de inglés, da que se namora-
rá Amaro). Por un lado. Por ou-
tro asistimos ás andanzas de
Casimiro, o pai de Amaro, pá-

xinas moi a propósito para ilus-
trar como se forxou o carácter
de Casimiro (de querer que
contrapoñamos as dúas forma-
cións) mais que non o fan, limí-
tanse a presentarnos a esta per-
sonaxe arrivista. E velaí que
cando, no remate da novela, va-
ríe a súa actitude para con
Amaro (e Recaredo) non deixe
de resultar unha auténtica sor-
presa. A estadía no faro, con
Recaredo, representa un tempo
de transición coa segunda par-
te, máis aventuresca, no que to-
ma especial relevancia a forma-
ción, para o que Recaredo (fa-
reiro filósofo e panteísta) expón
os seus coñecementos, salien-

tándose máis a exposición deles
e a súa natureza que a asimila-
ción por parte de Amaro. 

Por iso cando chegan as an-
danzas da segunda parte, pri-
meiro como fuxitivos en terra e
logo como polisóns, tampouco
deixa causar certa estrañeza o
grao de complicidade (xa pa-
ternofilial) entre Amaro e Re-
caredo. Aliás, esta segunda
parte, ben propicia ao aventu-
resco, só o é plenamente cando
ambos foxen da policía ou can-
do, xa polisóns, aínda non tra-
baron contacto coa tripulación.
Porque cando o fagan, o dis-
curso pasará a consistir na pre-
sentación dunha singular serie

de pintorescas personaxes
(Clar, antifranquista e antiesta-
linista; Naso, que non quixo ser
seminarista e esquece a causa
da pouca práctica; Neira, coci-
ñeiro, que empreñou unha mu-
ller e non admite compoñen-
das; Fluiters, o pañoleiro;
Shanti Maltés, eléctrico; Bu-
tler, o escocés zoupón...) enro-
ladas todas naquel barco.

Confírmase así unha derrota
narrativa azarosa mentres a no-
vela tiraba para adiante sen un-
ha finalidade clara, e aínda que
no remate todo ha quedar atado,
é moi tarde para que nos evite a
perigosa sensación de historia
sen obxectivos mentres estamos
lendo, e quizais por iso a nece-
sidade de Liberia, a estrela guia-
dora, pois non é sinxelo saber a
onde quere levar a novela. Unha
novela que fica en terreo ermo
(na que, se cadra, que o máis sa-
lientábel é a exaltación da ami-
zade), no cruzamento de dous
camiños que defraudan.

É novela de aventuras, mais
as personaxes non forxan carác-
ter vencendo probas; e é novela
de aprendizaxe, centrada máis
na exposición de coñecementos
que na súa asimilación. Un exer-
cicio de estilo en dúas direc-
cións temporarias (progresando
cara adiante e progresando des-
de atrás, deica o punto de con-
fluencia) que gaña na parte final,
mais no que pouco máis atopa-
mos que mereza ser salvo de
non seren algunhas personaxes
ben trecexadas, con todo, e pola
contra, peca de uso excesivo do
formulismo coloquial, por riba
de que o pouco épico que hai ta-
mén acha forzado acomodo.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Ollando para onte
O tempo en ningunha parte,
de Xosé Manuel Martínez
Oca, é unha novela que pescu-
da no onte e hoxe de Galiza
para nos achegar unha historia
sobre a fenda que
creou a
guerra civil
e o
franquismo
nos
galegos. Hai
un lugar,
Portelo da
Moura, que
garda segre-
dos que per-
manecen
agochados
durante décadas, á espera de
que se poidan desvelar. Moitas
referencias literarias para unha
narración en primeira persoa,
ao xeito clásico, con
diferentes rexistros e
escenarios. Edita Espiral
Maior.♦

A princesa
Plectrude
Galaxia publica a última
novela da belga Amélie
Nothomb. Un nome de dicio-
nario conta a histo-
ria de Plec-
trude, unha
nena que
nace logo
de que súa
nai mate o
seu pai e
que asiste
muda ao sui-
cidio de quen
lle deu a
vida. Na súa
infancia sabe-
rá que é especial, abeirada po-
la súa tía, que quere
convertela nunha princesiña
danzarina de ballet. Mais o
seu soño de converterse nun
ser case máxico trúncase por
mor da anorexia, unha doen-
za que marcará a súa vida,
desfará os nós coa súa
familia mais que lle abrirá o
camiño á felicidade.♦

Clásicos británicos
do XIX
Robert Louis Stevenson escri-
biu A Illa do tesourono 1882.
Xerais reedita agora a versión
ao galego que fixera Xavier
Alcalá, na súa colec-
ción
‘Xabarín
de ouro’.
Gustavo
Luca de
Tena fora o
encargado
de traducir
A pantasma
de Cantervi-
lle (1891),
de Oscar
Wilde. Coa
obra de Steven-
son, o xénero
de aventuras e
piratas cobrou
carimbo de clásico. Na novela
do irlandés actualízase o xéne-
ro pantasmal cun relato cheo
de humor e tenrura que tamén
é retrato social da época.♦

Aínda que
no remate
todo ha
quedar
atado,
é moi tarde
para que
nos evite
a perigosa
sensación
de historia
sen
obxectivos.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. ÁMOTE .
Xosé Carlos Caneiro.
Galaxia.

2. O LAGO DE COMO.
Ramón Chao.
Xerais.

3. A NOITE DA AURORA .
Camilo Gonsar.
Galaxia.

4. BAROÑA OU MORTE .
Pepe Carreiro.
Toxosoutos.

5. OS MEUS OLLOS.
Ramiro Fonte.
Xerais.

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

2. NORMAS ORTOGRÁFICAS E
MORFOLÓXICAS
DO IDIOMA GALEGO .

Varios autores. 
RAG - ILG.

3. AS NORMAS ORTOGRÁFICAS
E MORFOLÓXICA DA LINGUA
GALEGA .

Xosé Feixó (Ed.).
Do Cumio.

4. HISTORIA DE GALICIA .        
Ramón Villares.
Galaxia.

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).

Unha aventura sen destino
Rei Núñez exalta a amizade n’A estrela dos polisóns

Luís Rei Núñez.                                                                                                                                                             A.N.T.



Nº 1.119

Do 4 ao 10 de marzo de 2004

Ano XXVII

Título: Os cadernos dun prisioneiro de gue-
rra (1937-1941).
Autor: Ángel Johán.
Edita: Ediciós do Castro.

O presente volume dá conta
da produción pictórica, na-

rrativa e poética de Ángel Xo-
án González López, máis co-
ñecido por Ángel Johán, acti-
vidades que están tan entrete-
cidas que fan difícil a súa se-
paración, de-
senvolvidas na
prisión pro-
vincial de Las
Palmas entre
os anos 1937-
1941, onde es-
tivo condena-
do a morte,
por favorecer
os intereses da
Republica nos
primeiros días
da rebelión
militar do xe-
neral Franco,
pena que lle
foi conmutada despois de pa-
sar catro anos no cárcere. A
obra de Ángel Johán durante
estes catro anos de prisión está
formada por: tres poemas eró-
ticos, cadernos de poesía amo-
rosa adicados a sua dona Lola
e uns versos intimistas dirixi-
dos aos fillos, cargados de
sentimento e tenrura, Yo, con
vosotros, ou o agasallo de reis
de 1940 Versos de colores
con música y todo, onde o lu-
cense contou coa axuda dou-

tros compañeiros de encerro.
Ángel Johán, pseudónimo

que compartía co de Vicente
Prado, é un poeta encadrado na
Xeración de Vangarda aínda

que o seu primeiro libro en ga-
lego Sonetos de vida e morte,
en edición de Manuel María,
que o autor non chegou a ver
publicado, reúne unha parte da
súa obra que se atopaba espa-
llada en diferentes publica-
cións galegas (Yunque, Grial,

Alba, Aturuxo,...) agora con es-
te novo libro os escritos e de-
buxos realizados en prisión e
que a familia mantivo coidado-
samente gardados, chegan aos
lectores neste fermoso libro, a
medio camiño entre o libro fac-
similar, o documento histórico,

o estudo especializado e a obra
literaria, mais Os cadernos dun
prisioneiro de guerra (1937-
1941) é nomeadamente un li-
bro de descobremento persoal,
de resistencia, de vida interior,
íntimo, é o descubrimento dun
poeta en lingua galega, nestes
cadernos inéditos está o seu
primeiro poema na nosa lingua,
Canto de berce.

Nas reproducións dos tra-
ballos de Ángel Johán que ato-
pamos neste libro pertencente
á serie ‘Documentos’ de Edi-
ciós do Castro e afastando a
calidade literaria da nosa valo-
ración, bótase en falla un
afondamento na biografía des-
te intelectual que tantas viven-
cias compartiu con Fole e un
estudo máis polo miúdo da súa
obra literaria e artística, mais
agradéceselle o traballo de re-
cuperación e edición desta
obra por parte de Nuria López
Presedo, que provocan abraio
no lector tirando á luz un labor
que non merecería ficar nunha
gabeta esmorecendo na escuri-
dade e no esquecemento.♦

XOSÉ FREIRE

España Exterior
Nº 347. 24 de febreiro de 2004.
Dirixe: Francisco Gómez Soto.

Esta publicación adicada ás co-
munidades españolas no
exterior adica grande importan-
cia á visita da ministra de Sani-
dade, Ana Pastor, ao Centro Ga-
lego de Buenos Aires. Tamén o
número dous do PSOE, Je-
sús
Caldera,
estivo na
Arxentina
e no Uru-
guay. J. R.
Manjón
analiza a
posibilida-
de de que o
sufraxio
emigrante
lle poida ti-
rar ao PP varios escanos nas
eleccións autonómicas de
Andalucía. Ademais, repaso ás
noticias máis importantes de
ámbito institucional estatal e
autonómico.♦

Imagen &
Comunicación
Nº 49. Febreiro de 2004. Prezo 1,75 euros.
Dirixe: Uxío Fernández.
Edita: Imaco I&Co. Editor.

Inclúese unha reportaxe sobre
creativos en publicidade de
Galiza, Asturias e León.
Algúns deles están
considerados como dos máis
importantes do Estado e xa
mereceron varios galardóns.
Dáse conta da presen-
tación do
certame
‘Galicia en
foco 2003’
e da expo-
sición foto-
gráfica ‘O
feito
fotográfico’,
que se
expón no
MARCO de
Vigo.
Ademais, este número recolle
todas as novas relevantes do
mundo da publicidade e da ac-
tualidade audiovisual.♦

Compostelán
Nº 135. Febreiro de 2004. 
Dirixe: Pilar Comesaña.
Edita: Finisterre.

Este número fai unha
semblanza de Alexandre
Sinde, agora famoso en toda
Galiza grazas
ás súas cá-
maras
ocultas no
‘Supermar-
tes’ mais xa
coñecido en
Santiago
polos seus
cócteles. Pi-
lar Comesaña entrevista o
escritor e showmanBoris Iza-
guirre. Inclúese un retrato pro-
fuso da carreira de Antonio
Durán Morris. Dáse conta da
programación alterantiva ao
programa xacobeo en
Compostela. Alberto Casal vi-
sita A Reixa, bar emblemático
do centro vello santiagués.♦

Título: Elexías do Camba.
Autor: Xosé Luís Rúa.
Edita: Espiral Maior.

Nunha reseña anterior falaba-
mos da sinceridade e da auten-
ticidade do poeta, o escritor.
Coa sinceridade, como coas
boas intencións gidiás, talvez
non se faga unha boa obra.
Cando menos só coa sincerida-
de, pois se o sentimento non
traspasa as palabras, que máis
dará o que nos diga esa persoa
como escribiu os seus versos?
Tal acontece con Elexías do
Camba, de Xosé Luís Rúa,
XIX Premio de poesía Cidade
de Ourense. O volume, prece-
dido dun limiar de Aquilino S.
Alonso Núñez –pode o lector
saltalo tranquilamente–, consta
de dous libros (O curto verán

das cereixas, dividido en cinco
parte, cun total de 55 poemas; e
Elexías de Orfeo, 53 poemas.)

O volume,
e as súas dife-
rentes partes,
trata da evoca-
ción dun mun-
do, dun lugar,
Campobece-
rros, hoxe per-
dido. Unha
nostálxica la-
mentación que
realiza o poeta
desde o seu
presente. O vo-
lume funde,
nunha soa voz,
tres rexistros diferentes: o líri-
co, o épico e o elexiaco, e que-
re ser o testemuño dunha me-
moria que é á vez persoal e co-

lectiva. Mais, ¡ai!, unha cousa
son as intencións e outras as re-
alizacións. 

No conxunto dos 108 poe-
mas evidénciase unha notábel
falta de ritmo, pois as veces
parece que se estea perante
textos en prosa que se tronza-
ron para dar versos –No fondo
da meniña descubrín,/ nun
instante, os cantís inaccesi-
bles/ dos teus ollos impregna-
dos no mel/ do outono que se
achega–, unha falta de rigor
tanto no verso como na pala-
bra –Os mortos que morreron
de vellos ou de novos,/ de cal-
quera enfermidade curable/
de fame os máis deles, na emi-
gración os outros– invalida,
non so o lirismo, senón o ton
épico que tenta dar o autor a
grande parte dos poemas –As

madrugadas que despiden as
marchas dos obreiros/ que tra-
ballan na vía, que sementan
piñeiros/ que fan carbón de
torgos, que pelexan co lobo,/
que se erguen cedo nas mañás
de seitura,/ e que alinda o
gando as tardes de chuvieira–
para ficar todo nunha nostal-
xia  que difícil non sería cuali-
ficar de reaccionaria –Todo es-
taba planeado, era o ciclo da
vida/ vexetal que tiña festas,
ritos de paso, traballos comu-
nais,/ tempo para a paixón,/
agora malferido.

Enfin, pensamos que o es-
forzo que constitúe o ler os
108 poemas do volume só en
contados versos se ve recom-
pensado.♦

X.G.G.

Diarios dun preso republicano
Do Castro edita os cadernos
que Ángel Johán escribiu na cadea entre 1937 e 1941

Ás veces
parece que
se estea
perante
textos
en prosa
que se
tronzaron
para dar
versos.

X.L. Rúa, evocación, sen ritmo

Bótase
en falla un
afonda-
mento
na biografía
deste
intelectual
que tantas
vivencias
compartiu
con Fole.

Un dos documentos realizados no cárcere de Las Palmas.

Autoretrato de Angel Johán.



Título: Protágoras.
Autor: Xesús Fernández Sulleiro.
Edita: Baía.

Non é dificil atopar hoxe en día
nos medios de comunicación re-
ferencias aos vellos sofistas xa se-
xa acusando a alguén de sofista
ou de utilizar sofismas no seu dis-
curso ou argumentación. Os so-
fistas non só gozaron de mala so-
na en Grecia, tamén seguen go-
zando dela entre nós. O sofista
era un especialista en minar con
trampas o campo do discurso pa-
ra facer caer o adversario nas sú-
as redes. Ante iso cabe preguntar-
se se era realmente merecida esa
mala reputación que tiñan os so-
fistas na vella Grecia. O profesor
Xesús Fernández Sulleiro dá
cumprida resposta á pregunta na
análise que fai dos sofistas e prin-
cipalmente de Protágoras, o sofis-
ta por excelencia. No seu libro
Protágoras, da colección Baía
Pensamento, desmitoloxiza a so-
fística e trata de desmontar a len-
da que arredor deles se foi tecen-
do co fin de situalos no lugar que
merecen na historia do pensa-
mento. Empeza analizando o ofi-
cio de sofista e tamén por que
eran mal vistos, principalmente
por Platón e Aristófanes. Nun
principio, o termo sofista, sophis-
tés, era sinónimo de sophós, sa-
bio. Pero co tempo foi dexeneran-
do e pasou a significar engaiolar e
mesmo enganar. Iso acontece no

século V cando o oficio vai liga-
do á política. Os sofistas foron
mestres de retórica e porfiaban
por aprenderlles aos seus alum-
nos a sutil tarefa de argumentar,
de converter en forte o argumen-
to máis feble. En Grecia, quen
non triunfaba no campo da bata-
lla debía trunfar na ágora. A edu-
cación sofista preparaba para o
éxito na praza
pública, na po-
lítica. Un es-
cepticismo no
campo do co-
ñecemento e un
relativismo con
respecto ás leis
e a moral con-
vertéronos en
branco da sátira
de Aristófanes, quen os cualifica
de adiviños, curandeiros, melenu-
dos, folgazáns ou dandis enxoia-
dos. Sócrates, Sófocles e Platón
tamén lanzan contra eles os dar-
dos da súa crítica. Xenofonte non
acepta que cobren por ensinar e
compáraos coas prostitutas. Eles
foron os primeiros profesionais
do ensino, vivían diso e cobraban
por educar mozos das boas fami-
lias que querían chegar a ser polí-
ticos. Que podía aprender un mo-
zo cun mestre sofista? Empezaba
por aprender a gobernar ben a
propia casa para logo chegar a
gobernar o Estado e conseguir
poder real na súa cidade. Protágo-
ras andaba rodeado de díscipulos

dispostos a pagaren boas sumas
de diñeiro para que os formase. 

O libro fala do método que
empregaban os sofistas, con-
sistente en disertar publicamen-
te sobre cuestións propostas po-
lo auditorio ou sobre un proble-
ma concreto no que se partía
dalgún texto escrito. Ás veces
organizábanse verdadeiras bata-
llas verbais entre sofistas, onde
sempre había un vencedor e un
vencido. Hipias quedou como
campeón de oratoria nos Xogos
Olímpicos, onde competían cos
atletas e poetas. A dialéctica de
Protágoras era preferentemente
discursiva e argumentativa para
refutar o adversario. A súa fina-
lidade era converter o discurso
máis feble no máis forte.

Protágoras afirma que o ho-
me é a medida de todas as cou-
sas, das que son en canto son e
das que non son, en canto non
son. Esta frase que condensa a
idea do home-mensura, sinala o
autor que non hai que interpreta-
la en sentido ético senón gnose-
olóxico nin debe aplicárselle ao
individuo senón ao home como
tal: “Unha mestura de escepti-
cismo e empirismo derivaba
nunha conclusión clara: as nosas
facultades son inadecuadas e in-
falíbeis, e a realidade carece da
estabilidade necesaria para ser
coñecida”. Non hai verdades ab-
solutas. De aí que a retórica xo-
gue un papel semellante o que

xoga hoxe en día a publicidade.
Ademais, os sofistas erguen o
paradigma do orador fronte o
dialéctico platónico. Considera-
ban a retórica como destreza bá-
sica para triunfar na sociedade
democrática ateniense.

A lei, como resultado dun
acordo é básica no humanismo
sofista. Contra iso falan os socrá-
ticos e especialmente Platón para
quen a lei vai ligada á natureza. O
que está aquí en debate é unha
concepción inmobilista da socie-
dade –que lle convén aos intere-
ses platónicos– fronte a unha
concepción cambiante e mutábel
en función das necesidades histó-
ricas, en consonancia coas ideas
dos sofistas. Esa mesma oposi-
ción se atopa cando nos pregun-
tamos pola orixe da sociedade.
Mentres para Platón a sociedade
é un feito natural, para os sofistas
a sociedade é froito do nomos: os
seres humanos empurrados pola
necesidade unímonos para de-
fendernos como un todo fronte ás
adversidades formando un grupo
organizado de xeito racional con
leis que salvagarden a unidade.
Hai unha moralidade e un senti-
mento de xustiza que están pre-
sentes en todos –hai predisposi-
ción a eles–, pero que deben ser
aprendidos dende a infancia e ao
longo de toda a vida de modo
práctico. 

Fernández Sulleiro revitali-
za o pensamento dos sofistas

expoñéndoo con axilidade e cla-
ridade. Nalgúns relatos nótase
unha simetría entre os proble-
mas sobre os que debatían os
sofistas e os da nosa sociedade.
Noutros casos é o mesmo autor
quen expresamente pon de ma-
nifesto a semellanza, como su-
cede cando compara o elitismo
das escolas sofistas e o das ac-
tuais escolas de negocios ou a
busca do éxito político e as
campañas publicitarias de ima-
xe que fan os partidos políticos.

Dedica finalmente unhas
sete páxinas ás conclusións nas
que reflecte a inxusta perda de-
sa liña de pensamento a mans
da filosofía dominante platóni-
co-aristotélica. Iso supón en
xuízo de Dueso –citado polo
autor– “o máis importante nú-
cleo de pensamento antigo non
incorporado á nosa cultura”. A
razón desa exclusión está en
que Protágoras defende o valor
do relativo fronte ao absoluto,
da maioría fronte ao experto. 

Avoga por unha rehabilita-
ción do pensamento protagóri-
co en quen os seus mesmos de-
tractores recoñecen unha ho-
nestidade moral a toda proba.
Non se lle pode facer responsá-
bel a Protágoras do mal uso
que outros fan das súas técni-
cas de elocuencia nas que el era
o mestre universal.♦

MANUEL RIVAS GARCÍA
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Protágoras e os sofistas gregos

A retórica
xogaba
en Grecia
o papel
que hoxe
xoga a
publicidade.

Grupo: La Buena Vida (pop).
Lugar: Sete Mares (Vigo), venres 27; Playa
Club, sábado 28 (A Coruña); e Capitol do-
mingo 29 de febreiro (Santiago).
Prezo: 10/12 euros.

Nótase que á hora de ofrecer
concertos, a banda vasca de
pop, La Buena Vida, non se
prodiga. Tres actuacións en
Galiza eran in-
sólitas para un
grupo afeito
aos estudos de
g r a v a c i ó n ,
aínda que nos
últimos tem-
pos comezara
a comparecer
en público con
máis frecuen-
cia –así puide-
mos gozar da
súa presenza no Santirockcele-
brado no outono.

Tras máis de dez anos de
carreira, a presentación do seu
último traballo, “Álbum”, era
unha boa oportunidade para
mudar de hábitos; a pesar de
quedar patente que de momen-
to o seu non é o directo. 

No concerto de Vigo, o son

estaba mal ecualizado e pesa-
ban máis os baixos e as caixas,
o que lle restou peso á melodía,
tan importante nun grupo pop
como este. As voces estiveron
mellor, aínda que nin Irantzu

Valencia nin Mikel Agirre es-
tán especialmente dotados para
o canto. Talvez isto non consti-
túa unha eiva, pois a voz apa-
gada de Irantzu dálle moito en-
canto ás súas interpretacións

–mágoa que estea a perder pe-
so en favor de Mikel!

O pop un chisco coitado de
La Buena Vida permítelle esten-
der a súa ascendencia entre o
público. No Sete Mares non só

estaba ateigado de popies de
lentes con montura de pasta, se-
nón tamén de nenas de papá
cunha Burberry no colo, uns e
outros coreando ao unísono o
repertorio dos donostiarras. Por-
que se algo fixo en Vigo La
Buena Vida foi contemporizar,
agradar a seguidores vellos e a
neófitos cun repaso á súa obra,
mesturado todo coas novas
composicións. Non se trata dun-
ha crítica á súa conduta, porque
se por algunha razón hai que ti-
rarlles das orellas é polas conse-
cuencias do seu longo divorcio
coa música en directo. La Buena
Vida sempre foi unha banda de
gravacións e as súas cancións
estaban máis pensadas para os
discos que para os concertos, de
aí ese recurso aos instrumentos
de vento ou ás cordas do violín.
Eis o erro, porque unha vez nun
concerto, lonxe de ir acompaña-
dos de seccións de corda e ven-
to, substitúenas por sintetizado-
res, algo que lle renxe ao públi-
co. Non podían prescindir deses
aditamentos ou empregar sim-
plemente o son dun piano?♦

H. VIXANDE

Música

Entre popies e xente guapa
La Buena Vida gaña público e comeza collerlle o gusto aos concertos

Renxen
os sons de
instrumentos
de vento e
de corda
interpretados
por
sintetiza-
dores.

La Buena Vida ten unha traxectoria musical de máis de dez anos.



Zume de terraé o primeiro
disco da súa carreira no que
asume totalmente o papel de
produtor. A que se debe? 

Era algo que tiña en mente
dende o primeiro disco. Despois
de gravar Paralaia e Arredor
coa coprodución do bretón

Jacky Molard, tiña a inquietude
de producir integramente o meu
traballo, curiosidade por apren-
der cousas novas e poder afron-
tar eu mesmo un novo proxecto.
Unha das razóns principais que
me levaron a asumir este papel
foi o feito de dispoñer xa dun

estudio propio, porque foi nel
onde se realizaron gran parte
dos arranxos e das gravacións.  

Á hora de tomar esta deci-
sión, influíulle a difícil situa-
ción que se vive no país, na que
semella que a produción pro-
pia é a única alternativa ante as

carencias galegas e os elevados
custes das gravacións fóra?

En parte si. Os meus pri-
meiros discos graváronse fora,
concretamente en Madrid, por-
que naquel momento non había
en Galiza estudios nos que se
puidese realizar o que quería.
Neste momento xa se pode fa-
cer. De feito, gran parte deste
disco fíxose no meu estudio, e
as mesturas e a masterización
final leváronse a cabo na Casa
de Tolos, a cargo de Segundo
Grandío, o exbaixista de Si-
niestro Total. Paréceme un dos
estudios de máis alto nivel in-
cluso do estado. Ademais en
Segundo atopo un gran apoio, é
unha sorte de man dereita.

En diferentes temas deste
traballo engade citas de res-
tauracións antigas como as
gravacións de Allan Lomax
ou os fragmentos da colec-
ción Raiceras, dirixida por
Mercedes Peón. Por que? 

A introdución de Allan Lo-
max foi froito da casualidade.
Este norteamericano percorreu
o país para gravar os seus sons
máis puros, fuxindo daquelas
formacións como os coros ou
bandas, cun carácter máis pro-
fesional. Recolleu no campo á
xente tocando pandeiretas e gai-
tas e fixo un disco con infinida-
de de cores. Esta xoia caeu nas
miñas mans e a partir das miñas
composicións fun introducindo
pequenas samples con estas ci-
tas. Algo semellante pasou co
de Raiceiras. O que trataba non
era de reinterpretar a tradición,
senón de crear algo novo a par-
tir de material antigo. Este é o
gran segredo de Zume de terra.

Como explica iso de crear
baseándose na tradición sen
reinterpretala?

Non escollo unha melodía e
fago os arranxos. Prefiro a crea-
ción, é unha face-
ta na que me sin-
to moi cómodo.
Dende que empe-
cei, tanto en Para-
laia como en
Arredor, moitas
das composicións
funas elaborando
eu mesmo. Pero
neste xa son a totalidade dos te-
mas. A principal diferencia con
respecto aos anteriores é que pa-
ra este disco atopei fragmentos
que complementaron a música
que compuxen. 

Conta coa colaboración da
cantante brasileira Lilian Viei-
ra e da caboverdiana Sara Ta-
vares, despois de ter a Merce-
des Peón nos dous primeiros.
Para a música galega a voz se-
gue sendo a materia pendente?

Neste  momento hai moitas
voces no país que están a un
nivel altísimo, pero para este
novo proxecto quixen que apa-
recesen estas dúas mulleres. A
Liliam Vieira, do grupo Zuco
103, descubrina o ano pasado
en Compostela nun concerto e
xurdiu a posibilidade de traba-
llar xuntos. Creei unha canción
pensando na súa voz e cando o
grupo pasou polo país, este ve-
rán pasado, gravamos o tema.
Na outra composición, A liña
da maré, con letra de Uxía,
pensamos en Sara Tavares.

Contactamos con ela coa sorte
de que nese momento estaba a
traballar con Júlio Pereira, ou-
tro dos músicos colaboradores.

Por que non voces galegas?
Foi froito da casualidade. In-

clúese algún tema interpretado
por un coros de nenos de aquí e
outro no que canto eu, así que a
voz galega tamén está presente.
Pero pensei que este era un bo
momento para abrir a miña mú-
sica a novas sonoridades.

A Julio Pereira, invitouno
máis como musico ou como
produtor?

Como músico. Julio Pereira
era unha persoa coa que levaba
anos intentado gravar e neste tra-
ballo conseguín que interpretase
co bandalín o tema  Santiago Lis-
boa. Foi para min unha gran ex-
periencia poder traballar con el.

Ademais destas colabora-
cións, tamén inclúe interpretes
doutras latitudes como os es-
coceses Capercaillie e Michael
McGoldrick. Cómpre facer is-
to para que non encasillen a
un músico no eido do folk? 

Realmente non sei se estou
facendo folk, coido que é bas-
tante difícil de definir. A miña é
unha música de composición
con gran sentimento de Galiza,
por toda a miña experiencia tra-
ballando dende cativo coa tradi-
ción, pero ao mesmo tamén re-
flexa as miñas viaxes e a xente
que fun coñecendo. Estes dous
elementos fágoos casar dunha
forma moi natural, porque as fu-
sións forzadas non as entendo.
Cando xorden deste xeito e son
composicións propias e non é
música tradicional, incluso me
dan pé a crear pensando na xen-
te que as vaia  interpretar.

Como definiría este últi-
mo traballo?

O título Zume de terranaceu
dunha alocución de Castelao do

ano 41. Cando
presentou en
Montevideo a
obra Os vellos
non deben namo-
rarse, fixo dende
Bos Aires o único
rexistro sonoro
que se conserva
del. O disco co-

meza cun tema que se titula Nós,
e nel intercalanse fragmentos
desta gravación, nos que recalca
que a súa obra está feita en Ga-
liza pero ten un carácter univer-
sal. Comenta que “a miña obra
está feita con zume de terra e
mel da tradición galega”. Esta
sería a esencia deste traballo, fa-
cer música galega que a entenda
todo o mundo. 

Isto é posíbel?
Si, algo que comprobamos

cada vez que actuamos fora. Á
xente a nosa música éntralle
moi ben e enténdea.

Semella que dentro do
folk hai liberdade absoluta.
Todo vale?

Non me cerro a un só pao
musical, non me pecho no folk.
A música está para escoitala,
que diga cousas e que sorpren-
da, mentres se acade este ob-
xectivo, por suposto que todo
vale. As limitacións non están
nun instrumento senón no que
o músico queira dicir e nas sú-
as calidades.♦
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Xosé Manuel Budiño
‘Non quixen reinterpretar a tradición,

senón crear algo novo a partir do antigo’
MAR BARROS

Varios premios, rodearse dos máis destacados intérpretes, participar na pro-
moción do Xacobeo ou tocar sobre o tellado da catedral para a BBC, avalan
a carreira dun dos gaiteiros máis innovadores do país. Con dous discos ás
costas, o día 10 de marzo sae á rúa o seu novo traballo, Zume de Terra(Boa),
unha obra integramente súa, dende a composición até a produción, na que
asume “a innovación como punto de partida”.  Un disco que resume para-
fraseando a Castelao, que “aínda que se traducise a todas as linguas, xamais
deixaría de ser galego, por estar feito con zume de terra e mel da tradición”. 

‘As fusións
forzadas
non as entendo”



Títulos: Colección de fotografía contempo-
ránea de Telefónicae O feito Fotográfico: A
colección do Concello de Vigo, 1984-2000.
Lugar: Fundación Telefónica,Fuencarral 3, 
Madrid / MARCOde Vigo.
Datas: Até o 13 e 21 de marzo, respectiva-
mente.

Todo o universo artístico inter-
nacional atópase agora mergu-
llado nunha especie de embele-
so cara ao soporte fotográfico e
as feiras de arte, museus e gale-
rías expoñen fotografía nunhas
cotas nunca acadadas. Hoxe a
fotografía é o medio contempo-
ráneo e vangardista per se, e
nas faculdades de Belas Artes
semella que todos abominan da
pintura e escultura entendidas
xa como territorios tradicionais
e resesos. Daquela, a fotografía
deixou de ser unha disciplina
autónoma e singular das artes
para  converterse nas Artes
Plásticas en sí mesmas, así con
maiúsculas, de maneira que
agora xa non hai fotógrafos se-
nón artistas que fan fotografías. 

Nos últimos tempos véñense
amosando no circuito expositivo
español diferentes coleccións de
arte que teñen na fotografía o
seu alicerce, penso, por exem-
plo, na exposición feita cos Fon-
dos da colección de fotografía
da Comunidade de Madrid que
tiña un título que xa era un sín-
toma: “Cuadros para una expo-
sición”, é dicir as fotografías son
agora “cadros”. Fotografías que
teñen sempre certas “marcas”
do seu comité de adquisicións,
así se percibe, por exemplo, na
da Comunidade madrileña na
que está Rafael Doctor, director
do MUSAC de León ou Cristina
García Rodero.

A colección de fotografía
que a Fundación Telefónica está
a expor na súa sede madrileña
da rúa Fuencarral conta tamén
cun comité de compra con no-
mes ben coñecidos e da talla de
María de Corral, José Luis Brea
ou Simón Merchán. Mais esta
colección  ten algunhas particu-
laridades, ao meu xuizo, funda-
mentais: primeiro, a súa novez,
pois é unha colección feita ¡só!
en 18 meses; segundo, albíscase
ao visitala un ánimo por mercar
pezas de gran excelencia artísti-
ca que están a ollarse no circui-
to galerístico internacional e,
terceiro, e non menos salientá-
bel, o importantísimo orzamen-
to do que goza dito comité para
posibilitar os puntos anteriores.
As veces as coleccións son froi-
to da sedimentación, do pausa-
do proceso de adquisición, das
esvaídas posibilidades dos pa-
tróns, aquí non, aquí basease no
prestixio do seu comité que
conta con grandes fondos para
mercar o mellor dos mellores.
En Madrid podemos ollar os
máximos representantes da Es-
cola alemá de Düsseldorf, Nova
Obxectividade, alumnos todos
de Hilla e Bernd Becher que se

caracterizan por unha ollada fría
e distante cara a paisaxe ou as
arquitecturas: son exemplo dis-
to os formatos xigantes das pe-
zas de Thomas Ruff, Candida
Höfer, Thomas Struth ou An-
dreas Gursky. Fronte a eles erí-
xense os representantes nortea-
mericanos que se vencellan co
corpo e as súas continxencias.
Na colección atopamos a Cindy
Sherman ou o magnífico e re-
centemente finado John Co-
plans –unha adquisición que de-
beu ser tan re-
cente que nin
sequera figura
no catálogo- e
as súas exten-
sións como a
p o r t u g u e s a
Helena Almei-
da, a iraniana
Shirin Neshat
ou o finlandés
Esko Män-
nikkö. En con-
xunto, esta incipente e novísima
colección inicia os seus pasos
cunha forza e poderío abraian-
tes nunha feliz combinación do
poder do diñeiro co poder da in-
telixencia.

Xoias viguesas

O caso da colección de foto-
grafía do Concello de Vigo non
é, de ningún xeito comparábel.
Primeiro, porque é unha colec-
ción que principia a xestarse
cando o estatus da fotografía
non era, nin con moito, o que o
medio acadou na actualidade,
de modo que nin os formatos
nin as aspiracións eran as mes-
mas; en segundo lugar, porque
dita colección estivo sempre
vencellada ao proxecto curato-
rial que Manuel Sendón e X.L.
Suárez Canal foron desenvol-
vendo ao redor das Fotobienais
de Vigo e onde foron tamén
eles o Comité de compras. Tra-
touse sempre dun proxecto de
altas miras, pero humilde en re-
cursos (non hai máis que ollar
para a diferenza entre a luxosa
edición dos dous catálogos edi-
tados polo MARCO tanto con
“Vigovisións” como con “O
feito fotográfico” e os cativos
catálogos que ilustraron as di-
ferentes Fotobienais). 

Esta exposición actual do
MARCO e a anterior adicadas a
“Vigovisións” dan conta dunha

extraordinaria colección que é
tan dispar e variopinta como nu-
trida en xoias artísticas. Resulta
de todo punto admirábel que un-
ha cidade tan aculturizada en
tantos aspectos como Vigo tive-
se a fortuna de pertrecharse, gra-
zas ao tesón de Sendón e Suárez
Canal, de tan ricaz dote artística.
Mais a ignorancia da cidade fai
que sobrevalore até o exceso as
supostas bondades da colección
de arte galega do Museu de Cas-
trelos e non cite endexamais es-
ta colección fotográfica. 

Afortunadamente a direc-
ción do MARCO reivindicou
con estas exposicións o lugar
preponderante que no tatexante
coleccionismo galego teñen es-
te amplo mangado de fotografí-
as. Para concluir só un laio e un
reto: paréceme completamente
desafortunada a montaxe da ex-
posición, coido que hai dema-
siadas fotografías illadas e tería
resultado moito máis atractivo
o reagrupamento de series com-
pletas nunha montaxe máis fol-
gada e dinámica, sacrificando a
presenza dalgúns autores (non
tiñan porque estar todos), e sen-
do máis críticos cos fondos,
nunha exposición non deben
estar todos os autores que for-
man parte da colección (a olla-
da  crítica do tempo tamén se-
lecciona e restrinxe) e menos
exemplos, hai algún máis, co-
mo a instalación de Rubén Ro-
dríguez Torres tan desafortuna-
da... E con respecto ao reto, aí
vai: Por qué o Concello de Vigo
non continúa esa colección na
actualidade? A adquisición
anual dalgunha obra podería ser
unha magnífica ocasión para
seguir dotándose dun patrimo-
nio de alto rendimento para o
futuro, como así resultaron ser
as pezas desta exposición.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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Cortázar
DAMIÁN VILLALAÍN

Eu cheguei a Cortázar cando
estudiaba o COU no Insti-
tuto de Coia, en Vigo, no

ano decisivo de 1974. Foron os
meus novos amigos das
Travesas, Alejandro Yarza, Cel-
so Álvarez Cáccamo e Alberto
González-Alegre, os que, entre
asemblea xeral e folga nacional,
me puxeron na pista daquel
escritor arxentino arredor do cal
eles formaran unha especie de
clube de afinidades perceptivas,
sen nome nin carnet. Daquela
eu andaba a voltas con Rousse-
au e con Dostoievski, dous
escritores turbios e culpábeis. O
francés deixábame a alma chea
de soños salvadores e de razóns
xustas. O ruso, un formidábel
espiritado, fornecíame dun ma-
tiz expresionista, contradictorio
e tolitatis que me levaba a intro-
ducir dúbidas sumamente
impertinentes nas enxeñerías
xeométricas e redentoras do au-
tor do “Emilio”. E de pronto
apareceu Julio Cortázar, non pa-
ra ordenar o caos, senón para
facelo máis intenso, para
converter o magma en maxia e
para bater no cu da culpa coa
patada da risa. Desde “Rayuela”
sigo, como Dióxenes, buscando
ao home –e, sobre todo, á
muller–, pero xa non me
engañan os puros nin me seduce
a xente seria, agás que estea un
pouco chiflada.

Palabras hoxe tan sobadas
que case dá vergoña utilizalas,
como “vitalista”, “lúdico” ou
“tenrura”, cobraron con Julio
Cortázar un novo halo de
verdade. Incluso unha palabra
como “revolución”, tan maltra-
tada polos revolucionarios,
encheuse na súa literatura de
dignidade e de inocente nobre-
za. Eu creo que foi a miña xera-
ción, a dos que temos agora en-
tre corenta e cincuenta anos, a
que estableceu un vencello
máis vivencial con Cortázar. E,
como el, fomos donos de
moitos e moi diversos mundos,
desde Marx até Lou Reed, des-
de Visconti até os Sex Pistols.
Cortázar era unha especie de bi-
sagra que conxeniaba e facía
compatíble todo aquilo sen que
resultase estraño ou imposíbel.
El mesmo vivía, sen escisións,
entre París e Buenos Aires, en-
tre Charlie Parker e Edgar Allan
Poe, entre os cronopios e as fa-
mas e o Libro de Manuel, entre
a realidade e o soño.

Cortázar leva vinte anos
enterrado en Montparnasse
ao lado de Carole Dunlop, a
súa derradeira muller, coa
que, xa vello, percorreu
Francia en autoestrada paran-
do só nas áreas de servizo,
porque os dous sentían fasci-
nación polo nomadeo e polos
lugares de paso. Din que mo-
rreu de leucemia, pero a min
paréceme evidente que
morreu de amor. Ten parte de
culpa en que a miña casa e as
vosas estean cheas de libros
e de discos. E de que
sigamos xogando a estar
vivos e a facer do mundo en-
teiro un lugar de paso onde
botar unhas risas.♦

Hoxe a
fotografía
é o medio
contempo-
ráneo e
vangardista
per se.

A fotografía monopoliza a arte
Vigo e Madrid acollen dúas mostras destacadas

Cartas de Portugal, 1994, de Wojcieh Prazmowski. Técnica mixta, 14,8x9,5 x 3 cm. MARCO, adquisición VII Fotobienal 1996.

d.p.b. 08, 2000 (fragmento), de Thomas Ruff.



Porque non todo ía ser caricatura
importada. A bienal de Ourense
presentase como unha labazada
contra aqueles que pensan que no
país non se fai bo humor gráfico.
Co obxectivo de “pasar revista” aos
dous últimos anos do humor gráfi-
co feito polos máis destacados au-
tores do país e de Portugal, arran-
ca a Bienal de caricatura de Ou-
rense, unha mostra que xa vai po-
la súa sétima edición e que este
ano presenta algunhas novidades.
Compílanse os mellores traballos
dos debuxantes galegos publica-
dos nestes dous anos, a través de
diferentes mostras e actividades de
rúa, unha alta dose de humor e ca-
ricaturas que se poderán disfrutar
até o vindeiro día 15 de marzo.

Por unha vez Abraldes, Pepe
Carreiro, Miguelanxo Prado, Xa-
quín Marín, Xosé Lois e Leandro
entre outros artistas, abandonan
os soportes habituais que atopan
na prensa escrita para mesturarse
cos seus diferentes estilos e enfo-
ques nunha exposición que recolle
a mellor caricatura galega actual.
Carrera, Gogue, Omar, Kiko da Sil-
va e Calros Silvar son outros dos
artistas que se dan cita nesta mos-
tra baixo o título Caricaturistas Ga-
legos, que se poderá visitar no Mu-
seo Municipal. Ademais Siro, pre-
sentará máis de cincuenta láminas,
baixo o título Xente na brétema,
nas que fai unha homenaxe a ou-
tros tantos personaxes populares
que Ferrol deu dende comezos do
século pasado. Pinto & Chinto pre-
sentarán o seu libro Dez por dous,
editado por Biblos-Clube de lecto-
res, co que celebran os seus dez
anos de traballos publicados.

Organizada pola Casa de Xu-
ventude e o concello de Ouren-
se, a bienal acolle ademais de di-
ferentes exposicións, un concur-
so de monólogos, no que parti-
ciparán máis de vinte persoas e
que terá lugar o día 5. 

O italiano Achille Superbi é o
debuxante seleccionado como

autor convidado para esta edi-
ción. Considerado un dos ca-
ricaturistas máis prestixiosos do
mundo e recoñecido no seu pa-
ís polas súas debuxos na RAI,
campañas publicitarias, en li-
bros e xornais, Achille Superbi
presentará unha selección da
súa obra na mostra que se pode

visitar na Casa da Xuventude de
Ourense.

Na sección de humor luso,
dous son os autores portugueses
a través dos cales se dá unha vi-
sión complementaria da caricatu-
ra do país veciño. A obra
de José Vilhena, debu-
xante consagrado alén
do Miño e a de Paulo
dos Santos, un dos no-
vos autores aparecidos
nos últimos anos, con-
forman a mostra, comi-
sariada por Osvaldo Ma-
cedo de Sousa, que
acolle o Centro cultural
Deputación de Ourense.

Coincidindo co vixé-
simo quinto aniversario
da morte do caricaturis-
ta de Tui, Eduardo Pa-
dín, a Bienal quixo renderlle ho-
menaxe adicándolle a exposición
histórica á súa figura. Debuxante
da revista Vida Gallega, e nos
xornais Faro de Vigo, El Pueblo
Gallego, El Ideal Gallego e La Re-
gión, Padín publicou a súa obra
durante o primeiro terzo do sécu-
lo pasado, traballos dos que ago-
ra pode contemplarse unha selec-
ción no Liceo de Ourense.

Tempo de humor e reflexión

Ademais do humor, na Bienal ta-
mén hai espazo para a reflexión.
Mediante as máis de oitenta obras,
a exposición Palestina vista por de-
buxantes palestinos tenta explicar
a través do humor gráfico o conflito

bélico que vive este pobo. Organi-
zada pola asociación catalana Hu-
moralia, a mostra pretende non só
transmitir unha visión dende o pun-
to de vista dos que padecen a si-
tuación senón tamén recadar fon-
dos para unha acción humanitaria
entre a poboación árabe.

Pero ademais das exposi-
cións na feira do humor hai tempo
para a festa. Do sábado 14 ao do-
mingo 15 as rúas de Ourense en-
cheranse de debuxantes galegos
e portugueses, ademais do artista
convidado, que farán de balde ca-
ricaturas para os que decidan fa-
cer cola. E para que a espera se-
xa máis amena actuarán o grupo
de animación Marimbondo.♦
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QUE CARA!
MAR BARROS

Ourense saca o seu mellor sorriso porque é tempo de caricatura. Despois da resaca do En-
troido e dous anos de espera, vén de comezar a VII Bienal de Caricatura, con Achille Super-
bi como convidado e toda a canteira do país da hilarante primeira división como protagonistas.

KIKO DA SILVA Luís Tosar por COSME FERNÁNDEZ.

Suso de Toro por SANTY.

Superpiñeiro por AGUILERA.

Prescindíbeis, de MIGUELANXO PRADO.

PINTO & CHINTO



A poesía ten sido emparentada
moitas veces coa música, pero
bastantes menos coa arte. Non
embargante, este vencello exis-
te, como demostra a obra artísti-
ca de poetas como Lino Braxe,
Claudio Rodríguez Fer, Xavier
Seoane, Anxo Pastor, Novoneira
ou Paco Souto. O punto de unión
adoita ser a chamada poesía ob-
xectual, con variantes como a

poesía visual (da que serían
exemplo os poemas caligráficos
do poeta do Caurel).

Xosé María Álvarez Cácca-
mo, autor das obras que se
mostran nesta páxina, amén de
poeta recoñecido, practica des-
de hai bastantes anos a poesía
obxectual, con derivacións até
a propia escultura. Refugallos,
materiais abandonados na cos-

ta e outros sofren a reutilización
e reubicación do poeta converti-
do en artesano. Cáccamo defi-
ne a súa poesía obxectual co-
mo “obxectos, construidos ou
non, que fan referencia ao mun-
do do texto”. O autor encontra
máis semellanzas entre a poe-
sía e os obxectos que crea que
entre un poema e unha novela,
cando menos desde o punto de

vista da “intuición creativa”,
quere dicirse, do chispazo ou
epifanía, punto de encontro en-
tre o traballo e o inscosciente
ou a xenialidade. 

Cáccamo goza do “pracer
que produce manipular e unir
esa manipulación á fantasía”. Dá
vida así a realidades tanxíbeis e
corporais, fronte á frialdade con-
ceptual do poema. ♦
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Carmen
Laforet
MARGA ROMERO

Tiven a sorte de atopar Nada
nun banco no Parque do
Cristo do Porriño. Tiña 13

anos, os que debía ter Andrea
cando viviu o golpe de estado
fascista. A maxia de Laforet
fixérame ver que os dentes
podían ser  verdes, que polas
páxinas do libro saía un tremen-
do cheiro de lixivia coa que An-
drea pretendía limpar todo.
Aprendín palabras novas e hou-
bo unha que ata que cheguei ao
Instituto non me souberon
explicar. Román fora denuncia-
do por Gloria e estivo na checa,
eu non sabía o que era a checa.
Marabillárame o capítulo cuarto
do libro no que a avoa fala con
Gloria, sen saber que aquilo era
rachar os xéneros literarios e
que iso lle gustara a Juan
Ramón Jimenez. E fun moi fe-
liz porque a novela non tiña
final, algo que me facía pensar,
e logo descubrín que iso tamén
lle gustou a Delibes. Un ano
máis tarde souben dos desexos
da Maxa, de Xohana Torres, de
ser escritora e tampouco a
esquecín. Cando xa coñecía as
literatas de Rosalía, a Eduarda e
a Nicanora, cando Colombine
me contou unha historia da que
quixo ser maja, recoñecín que
me fascinaron as mulleres raras
como Gaite lle chamou a
Andrea. E seguindo os seus pa-
sos din coa Valba de Matute,
con Lena Rivero de Dolores
Medio, con Elvira e Natalia de
Entre visillos. Conmoveume a
nada poboada por mulleres, an-
gustias e glorias, avoas
fantasmas e nais que
procuraban que as súas fillas
non caesen no magnetismo dos
cazadores de dotes. A crueldade
“artística“ de Juan, de Román.
Un neno sen nome, fillo dos
vencidos da guerra. A asfixia
que se perdía polas rúas e pola
noite, ou na casa de Ena, cando
elas fumaban. Ese medo, esa fa-
me. O suicidio. Esa nada da que
nada se podía falar e que tan
ben contou Carmen, para que
tocásemos o seu baldeiro. Mun-
do miserábel dos corenta.
Andrea condenada a ser espec-
tadora. Logo viría  La isla y los
demonioscon Marta, La mujer
nueva, Paulina que deixou de
ser rara. De Carmen só coñezo
unha imaxe e sempre me
preguntei que fora dela. A
resposta está noutro libro acha-
do na mesa de Johana en
Zürich, o nadal pasado, Puedo
contar contigo, epistolario entre
Laforet e Sender. Alí moitas
verdades, farta da España fran-
quista que lle preguntaba se lles
quería máis aos seus libros ou
aos seus fillos, separada, con
problemas económicos, buscou
obsesionada un lugar propio.
Foise coa súa memoria como o
fixera Mª Teresa León. Poida
que co mesmo maletón de
libros que levaba Andrea cando
petou naquela casa da rúa de
Aribau. Con Nada.♦

Cáccamo
M.V.

Cando o poeta luxa as mans é que ten ciÚmes do escultor, do agri-
cultor, do carpinteiro. Cambia a frialdade do concepto polo ofi-
cio do artesÁn, conservando a intuición, o chispazo creativo.

Cóncava furoca, 2003 (O axente 007 dispara un poema de Pondal).  PACO VILABARROS Que din as bolboretas, 2002. (Os versos do hino en forma de insecto).  PACO VILABARROS

Sempre en Galiza, 2003. (O texto de Castelao entalado entre bloques, con forma final de libro).                       PACO VILABARROS O cabalo da Peneda, 1991. (Escultura irónica)



Xa dicía Álvaro Cunqueiro, alá
pola década dos setenta, que po-
día darlle “unha volta ao país coa
taza cunca” do seu apelido na
man. Ribeiro, Albariño, tinto de
Barrantes que bebía en adegas e
tabernas, sen máis celebración
que a conversa dos aldeáns. Pro-
babelmente, hoxe en día o escri-
tor mindoniense tivese máis faci-
lidades para elaborar os seus ar-
tigos, grazas ás ducias de festas
do viño que se espallan por Gali-
za durante todo o ano, feiras que
foron tecendo co tempo unha
sorte de roteiro estábel ao que
poucos seguidores de Baco po-
den deixar de acudir. 

A de Chantada non é máis
que a abertura de todo o aluvión
de festas vinícolas que se suce-
derán durante o ano, moitas de-
las declaradas de Interese Turís-
tico. Dende que na década dos
cincuenta, o desafío de Bernar-
dino Quintanilla ao seu amigo
Ernesto Zarate para demostrar
cal era o mellor albariño da co-
lleita do 52 deu comezo a festa
do viño máis antiga do país e a
segunda de todo o estado, a Fes-
ta do Albariño de Cambados,
proliferaron por todas as vilas
pequenas celebracións que co
tempo foron congregando cada
vez máis xente. A festa de
Amandi, a do Ribeira Sacra ou a
de Salvaterra veñen repartindo
cada vez máis litros de viño e xa
non de balde, algo que non im-
pide que se vendan até 20.000
botellas como pasada edición da
feira de Chantada ou as 13.000
de Quiroga. 

Daqueles primeiros bocois
procedentes das adegas veciñas
que se colocaban na rúa para a
ocasión, pasouse aos sofistica-
dos stands, con viños embotella-
dos e etiquetados. As festas ga-
ñaron en calidade ao igual que o
viño, algo que se pode compro-
bar no desfile de autoridades, po-
líticos e pregoeiros, pero o prezo
multiplicouse nalgúns casos por
cinco, algo que non acaba de
convencer os visitantes ao igual
que non convence os vendedores
a realización de controis de alco-
holemia nas inmediacións. 

125 pesetas foi o prezo da
primeira botella de Amandi que
se vendeu en Sober. Os veciños
desta localidade en 1982 decidi-
ron revitalizar a antiga feira do
gando, o domingo de ramos, cos
produtos da terra. O resultado foi
unha feira cunha vaca e trece bo-
cois para a degustación. Pouco
se sabe da sorte que correu a va-
ca o que si é seguro é que a bebi-
da esgotouse moito antes do pre-
visto. Agora, máis de vinte anos
despois, non é doado mercar un-
ha botella por menos de 5 euros.

Mais como non só de viño vi-
ve o home, a maior parte das fes-
tas vinícolas presenta ademais
dos premios e as catas, outras ac-
tividades de carácter cultural, pa-
ra dar a coñecer outro tipo de

productos. Diferentes exposi-
cións temáticas, mostra de cerá-
mica, venta de queixos, mel, pol-
bo, lamprea atraen cada ano a
xente máis diversa.

Viño a toque de caixa

As festas do viño naceron moi
unidas aos ritmos folkis galegos.

E o boom das gaitas non pasou
desapercibido nestas citas, onde
a etiqueta “do país” é o distintivo
máis aclamado. Entre cunca e
cunca de viño actuaron os gru-
pos máis destacados deste eido.
Na Lúa no Rosal, Berrogüetto en
Barrantes, Milladoiro e Luar na
Lubre en Chantada estiveron nos
festivais organizados ao abeiro

da feira viño. Aínda que en moi-
tos lugares seguen manténdose
actuacións de música tradicional
semella que as orquestras fixé-
ronse un oco, convertendo os pe-
quenos festivais folks en verbe-
nas. Agora semella que Rosa,
Diego Torres ou Papá Levante
casan mellor coa denominación
de orixe.♦
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Emilio
Xosé Ínsua
‘Literatura e
política formaban
o substrato de
Villar Ponte’

A.N.T.
Vén de publicar xunto co
historiador Carlos Nuevo
Cal, o libro O primeiro An-
tón Villar Ponte, que reci-
biu o XVII Premio Litera-
rio Ánxel Fole. Hai un pri-
meiro Villar Ponte?

Haino, no sentido que
nós lle damos no noso traba-
llo. Sería o Villar Ponte ado-
lescente que en Viveiro e en
Foz vai descubrir as facetas
que marcarán a súa vida, o
xornalismo, a política e o te-
atro. Quixemos resaltar o pe-
ríodo de creación da súa per-
sonalidade tanto no eido ide-
olóxico coma no profesional,
que vai dende o ano 1881 até
o 1908, data na que embarca
para Cuba, poñendo en evi-
dencia as claves biográficas
e políticas do que será o Vi-
llar Ponte máis coñecido. 

Foi un galeguista que se
achegou á modernidade ou
viceversa?

Nin unha cousa nin a ou-
tra. En realidade é un mozo
republicano, federalista, segu-
ramente modernista na clave
estética, que ten un primeiro
achegamento ao galeguismo
por Leiras Pulpeiro. Esta
aproximación frustrase por
varias razóns, entre elas, o de-
sacordo de Antón coa pers-
pectiva non claramente es-
querdista daquel movemento.
Lía a Bakunin e a Marx e mo-
víase en ambientes de extre-
ma esquerda polo que non
coincidía, nin coa escola de
Brañas, nin coa de Murguía.

Como chega á cultura?
Polo Viveiro que había

arredor del. Sen saír da casa
tiña todo. Esta vila contaba
con  prensa local e ofrecía te-
atro. Con respecto á política,
tíñaa metida na cociña, xa que
o seu pai pertencía ao Partido
Conservador. Literatura e po-
lítica eran parte do substrato
da familia Villar Ponte.

Que significou a súa es-
tancia en Madrid?

A constatación dun fra-
caso. Quería triunfar como
xornalista na prensa de pres-
tixio da cidade, pero traba-
llar un ano en El País sen
asinar ningún artigo, frús-
trao e volve a Viveiro. Poste-
riormente irá a Cuba e será
ao seu regreso, xa asentado
na Coruña, cando naza o se-
gundo Villar Ponte.♦

DE VIÑOS POLO PAÍS
MAR BARROS

Este fin de semana arranca otour dos viños do país coa Feira de Chantada, festa na que se darán ci-
ta centos de persoas para enchouparse dun viño cada ano de maior calidade, pero máis duro para o
peto. Chantada é a primeira parada dun roteiro que pon rostro ao lado máis dionisíaco da Galiza. 

Feira do Viño de Chantada
6 e 7 de marzo.
En Chantada.

Feira do Viño de Quiroga
Domingo de Pascua.
En Quiroga.

Festa do Viño da Ribeira Sacra
Maio.
En Monforte.

Festa do Viño da Ulla
Abril.
En Sarandón-Vedra (A Coruña).

Festa do Viño do Ribeiro
Abril-maio.
En Ribadavia.

Festa do Viño de Amandi
Sábado e domingo de Ramos.
En Sober (Lugo).

Festa do Viño do Rosal
Semana Santa.
No Rosal (Pontevedra).

Festa do Viño tinto do Salnés
1ª semana de xuño.
En Barrantes (Ribadumia).

Festa do Tinta Femia
1ª semana de xullo.
En Cela (Bueu).

Festa do Albariño
1º domingo de agosto.
En Cambados.

Festa do Viño do Condado
Último domingo de agosto.
En Salvaterra do Miño.

G U I E I R O



Nº 1.119 ● Do 4 ao 10 de marzo de 2004 ● Ano XXVII

Está farto de que os seus sims
sexan uns aborrecidos que só
pensan en medrar nos nego-
cios e deixan de lado a fanta-
sía? Os xogos da Segunda
Guerra Mundial fanse un pouco
lonxanos e ten gana de revivir
as batallas do 36? Nos títulos
de acción en primeira persoa,
os escenarios góticos ou futu-
ristas son incríbeis de máis co-
mo para enganchalo? A solu-
ción a todos estes abusos dos
xogos para computadora chá-
mase mod (de modificación) e
están ao alcance de todos.

A programación de video-
xogos non deixa de ser unha
linguaxe: un método de  comu-
nicación no que o código em-
pregado ten unhas regras in-
ternas tan coherentes e lóxicas
que poden ser modificadas se
se coñecen as pautas que se-
guen e o labor que realizan no
conxunto do programa. Igual
que a cor das paredes dunha
casa ou os faros dun coche,
moitos son os aspectos modifi-
cábeis dun xogo.

Non é que entre os xogado-
res haxa unha nova caste de
afeccionados ao tuning que,
cansos de embelecer os seus
Meganes, queiran agora poñer-
lles cor aos videoxogos. Sim-
plemente, os xogadores máis
implicados en certos títulos de-
ciden, de cando en vez, deixar
a súa pegada. Hai cambios grá-
ficos, de guión, na base de da-
tos, no son…

Moitos títulos inclúen edito-
res que nos permiten modificar
certos aspectos do xogo. Así,
por exemplo, no Championship
Manager temos a posibilidade
de actualizar a base de datos.
En épocas de fichaxes, como o
pasado nadal, as páxinas adi-
cadas a este xogo deitan actua-

lizacións completas que mudan
cores de equipos, planteis, or-
zamentos (www.cmspain.net,
www.cmportugal.com).

Noutros casos, os cambios
son máis profundos e requiren
de coñecementos máis comple-
xos. Os resultados tamén son
máis vistosos e cambian a nosa
visión do propio guión do xogo.
En Galiza, xa hai anos, estes
modders achegáronse ao fenó-
meno quake (o máis importante
xogo de acción en primeira per-
soa da década do 1990). Dese-
ñadores gráficos composteláns
converteron a Catedral de San-
tiago nun escenario do xogo, lo-
go de horas e horas retellando
texturas e planificando o efecto
da luz en cada polígono.

Arestora, outro título de ac-
ción moi na moda, Medal of Ho-

nor Assault xa ten moi adianta-
do un mod completo para situar
a acción na Guerra do 36. Can-
do estea acabado, o xogador
poderá escoller ser fascista ou
republicano e avanzará en va-
rias campañas polo desenvol-
vemento da loita, desde Bada-
joz até o Ebro (www.planetme-
dalofhonor.com/1936/). Este
mod está considerado como o
máis importante dos últimos
tempos, moi por riba dos que
realizaron outros afeccionados
ao título estadounidense, trasla-
dando a acción ao Irak ou ao
Vietnam. 

Sen saírmos da temática da
guerra e a estratexia, son moi-
tos os mods existentes para xo-
gos como Panzer II, Hearts of
Iron ou o xa clásico Europa Uni-
versalis, que teñen por obxecto

alongar a vida destes xogos un-
ha vez que xa levamos meses
“conquistando o mundo”. Nes-
tes casos, igual que en outros,
son os propios estudos os que
benefician estas modificacións
e as aproveitan para saber que
cousas desexan os xogadores
para vindeiras entregas. 

Outro xogo que se apuntou
a esta moda é o Sims. Contra a
censura do xogo oficial, que
non deixa ver nin sexo nin mor-
te, e a favor da fantasía, son
moitos os creadores de mods.
Grazas a un coñecemento por-
menorizado de como funciona o
xogo, estes programadores cre-
an obxectos, personaxes e si-
tuacións ben máis divertidas
das que lle suceden a estes ti-
pos nos cuadriculados subur-
bios de Simcity.♦

Programe o seu propio videoxogo
Soños Eléctricos César LorenzoCultura,

cultureta,
culturismo
LUÍSA VILLALTA

Unha clase de fame que
non damos superado
desde a posguerra é a fa-

me de cultura. Entre o automa-
tismo que impelía a Millán As-
tray a levar a súa única man á
pistola ante a só mención da
palabra e os nosos días de
hoxe, foron cambiando as cou-
sas, é certo, pero o verme da
escaseza, da infravaloración, da
cutrería en definitiva, aínda nos
roe por dentro o estómago da
cabeza, se segue a valer a
analoxía. No tempo de Franco,
non cabían matices: a
prohibición foi, por desgraza, a
súa maior homenaxe á cultura.
Por iso mesmo, no tempo e cir-
cunstancias que eu atinxo a tes-
tificar, a cultura tamén acadou
o valor de maior arma contra a
ditadura en favor da liberdade
de pensamento, de información
e de opinión, núcleo mesmo de
todas as demais liberdades.
Canda a cultura, o sentido críti-
co e a dignidade virían por si
sós a construír unha sociedade
xusta. Asi o crimos un día e así
miramos de poñelo en práctica
tanto no persoal como no
colectivo desde entón. Pero
chegaron arrecendos democráti-
cos e con eles tamén chegou un
momento en que tanto afinco,
para alén de inútil, caiu no
demodé. Quen non se lembra?
Eran tempos de goberno
“progresista”, portanto, sentido
crítico, liberdades, para que?
Tempos foron en que a cultura
de súpeto se volveu aborrecida,
mesmo triste, boa só para aque-
les energúmenos que non sabí-
an divertirse e tirar partido da
“movida” subvencionada e pro-
to-industrial, o que se deu en
chamar a “cultureta”, coas súas
xentes recén empoleiradas,
satisfeitas, sumisas e que, agás
naquela primeira oposición á
OTAN, depuxeron as súas
armas críticas en favor da mor-
na tranquilidade criativa. Mais
eis que paso a paso veu
achegándose o antigo monstro
da direita que estaba
acazapado. Pero agora volve
entrenado, o moi cuco, sabendo
que recuperou todo agás aquilo
que aínda o fai trousar: esa cas-
te de cultura que serve entre
outras cousas para razoar un
non á guerra ou o direito de au-
todeterminación. E, como sabe
que cultura non a ten nen a so-
porta, dedícase, nun alarde de
confusión, a practicar o “cultu-
rismo”, isto é, reforzar a
musculatura opresora, utilizan-
do como incríbeis
anabolizantes os supostos 350
“intelectuais” que dan
publicidade ao pintoresco parti-
do de Unificación Comunista,
manifestando que “si é certo”
que até aí chega a consigna de
“Una, Grande y Libre”.♦

Carlos Casares
Unha biografía de Ramón Loureiro

A NOSA TERRA
FUNDACIÓN CARLOS CASARES



Parapetado no Parrote un canón de
artillaría lanza obuses contra o Go-
berno Civil á vez que, desde a Fá-
brica de Tabacos, José Antonio Bo-
edo e Ramón Patiño diríxense cara
ao Goberno Civil. Con outros moi-
tos compañeiros tentan defendelo
dos alzados en armas contra a Re-
pública. Dous días despois todo re-
mata cando a milicia, pérfida e trai-
zoeira, toma a cidade da Coruña
amparada pola forza e o terror.

Ramón Patiño Regueira alis-
touse para pasar desapercibido
na Sanidade Militar, mais a Boe-
do, sindicalista e líder obreiro da
CNT, non lle foi tan ben.

Co seu irmán Manolo viuse
na obriga de agacharse nunha
milleira da Torre das Vellas. Un
improvisado tobo que levou a
cada un deles a procurar unha
mellor salvación. O sentido co-
mún dicíalles que tiñan que se-
pararse e tal cousa fixeron 

Da Torre das Vellas, moi perto
da Grela, foise o máis novo para
Monelos onde vivía unha irmá ca-
sada. E alí foron buscalo. Non o
atoparon e emprendérona co seu
cuñado. O peor que lle podían ter
feito a unha muller fixéronllo á ir-
má dos Boedo. Aínda logo rapáro-
na e obrigáronlle a beber aceite de
ricino. Deixárona sen cabelo. Para
os seus veciños foi unha mágoa
vela fóra de si e medio tola.

José Antonio tirou por Vioño
e foise achegando a San Xosé
polas milleiradas. O primeiro
que acudiu por el foi Juan Patiño

de la Fuente. Nunha guardilla
súa da Fontenova deulle agacho
por tres meses e, no número 33
desa rúa, matou o tempo lendo
dos moitos libros que alí había.

Pasou despois á casa de Chin-
ta Canosa, a súa tía, que vivía na
Moura. Colleu confianzas e todas
as noites abandonaba o agocho
para ir deitarse coa súa dona. Sa-
ía pola porta da horta e dirixíase á
Grela. Viraba na Cruz de Marcia-
lla e enfiaba para San Xosé, aden-
trábase por Gatón e por unha xa-
nela entraba na súa casa. Nela pa-
saba unhas horas coa súa muller e

liscaba antes das primeiras luces.
Voltaba ao escondedoiro da Mou-
ra facendo o mesmo camiño.

Un home asmático de nome
Rufino que non durmía e saía ao
seu balcón desvelado, unha noite
de lúa chea recoñeceu a José Anto-
nio Boedo. Xa lle parecera velo ta-
mén ao señor Xan da Grela e os
dous deixárono caer. Dentro dunha
barra de pan endurecido chegoulle
o aviso a Boedo do perigo que co-
rría xunto a noticias da guerra e dos
compañeiros. Debía de gardarse
máis e novos recados escritos nun-
ha máquina de escribir de marca

Idealapurábano para que procura-
se un máis seguro achante.

A oportunidade semellaba vir
desde unha  fuga que se amaña-
ba en tres bous da casa Chas.
Perseguidos como el foron pou-
co a pouco alertados. Veu xente
de Lugo, Padrón e Santiago que,
mariñeiros e algún patrón, se xu-
ramentaran en salvar. Coa con-
traseña de “Ángel de la guarda”,
chegado o día da marcha, ás dú-
as da madrugada, os enlaces fo-
ron ordenando o translado dos
comprometidos na fuga para su-
bilos ás lanchas. 

No Portiño, unha ciada agar-
dábaos. Os homes trataban de fu-
xir dos disparos nadando e subin-
do por penedos e rochas. Algúns
foron presos, bastantes feridos e
outros aparecerían aboiados nas
praias e cantís días despois.

José Antonio Boedo foi dos
que se salvou nadando. Chegou a
terra por Bens todo esfolado por
brazos, peito e  pernas. Voltou
para o seu agache e cunha simple
rega de vinagre deu en arranxar
as espelicaduras. Curadas as feri-
das e malia estar o seu esconde-
doiro queimado, voltou saír polas
noites. A súa muller, a máis de
Floreal, dera xa a luz outro fillo.

Á porta de Chinta Canosa che-
gou a petar unha noite a canalla da
falanxe. Chinta tardou en abrir á
forza. Quería salvar ao fillo de
Boedo e ao irmán de Puchiño Bo-
edo. Salvar ao anarquista José An-
tonio Boedo. Non foi quen.♦
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Memoria de Ferro                           Antón Patiño Regueira

Cristiáns e
BNG
FRANCISCO CARBALLO

O28 de febreiro
xuntáronse no Monte
do Gozo

(Santiago)ducias de
cristiáns. A que tal
xuntanza?. O 14-M está a
mobilizar e aféctalles moito
a galegos da Igrexa católica.
Xóganse partidas duplas.

Estes católicos de base
séntense dicriminados polos
mass mediaque atribúen a
diario afirmacións de bispos,
cregos e outros dirixentes á
Igrexa como tal, xa que logo
a todos eles. “Somos
cristiáns máis de mil
cincocentos millóns de
persoas no mundo, e, sen
enquisa nin sondaxe ningún,
ubicámonos á luz deses
representativos de sí mesmos
que non representantes
nosos”. Así ante as eleccións
do 14-M, comunican que
“imos votar o BNG porque o
seu proxecto político nos
parece mellor para Galiza e
para as persoas máis
necesitadas deste país”.

Proseguen: “é hora de
afirmar que o noso ser
católico está no seguimento
de Xesucristo, no seu
proxecto dun Reino de Deus
para todos, que eleva os
humildes e iguala os
humanos na mesma
fraternidade e filiación; hora
de reafirmar que esta dereita
política que está no poder,
non responde ás nosas
expectativas; que os
cambalaches dos dirixentes
da dereita coa xerarquía
episcopal son enredos
enganosos, son fetichismos”.

A xuntanza emitiu un
manifesto a cuxa lectura foi
invitado Anxo Quintana. Nel
recóllense propostas de
continuidade deste foro de
opinión cristiá, de
solidariedade cos tres
membros da CIG
sentenciados á marxe de toda
xustiza en Lugo por
participar nun piquete
informativo e doutras
urxencias sociais.

Quintana saudou e
expresou fonda sastisfacción
por este encontro e
agradeceu a radical
identificación deste cristiáns
co país, coa súa lingua e
necesidades. Inda que breve,
o diálogo con Quintana
deixou no colectivo
excelente impresión. A
prensa convencional da
Coruña e Santiago banalizou
o feito do saudo, ren do
reflectido dos cristiáns.

E de ver como a
superestrutura financeira,
funcionarial e caciquil deste
país, se move, renxe e
manipula nos intres de
posibilidade de cambio. Até
un vaso de auga, no fluír da
vida, convulsiona a miseria
da delgada caste social
dominante e obstinada na
negación de liberdade a mass
media. ♦

O rei Sábio, Afonso IX da Gali-
za e X da Castela, legou-nos o
maior monumento da música
culta ocidental. Uma obra ingen-
te para um só homem, ainda que
fosse rei. Afonso IX era pessoa
cultivada e possuidor dessa fina
sensibilidade que a cultura árabe
introduziu na península. Promo-
veu por igual a música, a poesia,
a ciência e a história.

Afonso IX, o Sábio, era como
um empresário cultural que contra-
ta aos diversos trabalhadores para
realizar uma obra colectiva e, tal
como acontece agora, difundi-la
com o seu nome, ou seja o do rei.
Em cambio os mecenas promovem
a pessoas para que exerçam a sua
liberdade criativa individual.

A maioria das 420 Cantigas
de Santa Maria, sem dúvida, fo-
ram compostas pelos trovadores
galego-portugueses que trabalha-
vam na Corte. As únicas provas
documentais individualizadas da
sua música são a de Martim Có-
dax, na Pierpont Morgan Library
de Nova Iorque, e mais o frag-
mento, com algumas lacunas, das
cantigas d’amor de Dom Dinis
–neto do rei Sábio– aparecido em
1990 na Torre do Pombo de Lis-
boa. De ambos documentos Ma-
nuel Pedro Ferreira fez um exaus-
tivo estudo. Dos demais trovado-
res só conhecemos a poesia.

A empresa cultural de Afonso
IX foi de grande êxito no devir dos
séculos mas um fiasco político e
económico para o seu reinado, até o
ponto de ser deposto do trono pelos
nobres castelhanos e a igreja. Acul-
tura é imprescindível para o desen-
volvimento social, por el contrario
sempre foi mais fácil roubá-la que
pagar-lhe aos criadores. Uma so-
ciedade que saqueia aos elaborado-
res da sua identidade cultural está a
lançar nas trevas seu próprio futuro.

Aquele século de ouro da
música e a poesia galego-portu-
guesa é só a culminância dum
desenvolvimento artístico inicia-
do séculos atrás, porque a cultu-
ra não se improvisa nem floresce
na obscuridade; é um cultivo de-
morado ao longo de gerações an-
tes da primeira colheita.

Quando Glória Rodríguez Gil
me disse que estava a compor a
música para um filme de ani-
mação ambientado em Tui e na
Galiza do século XII, invitando-
me a presentação do projecto, sen-
ti uma grande curiosidade pela
história e também por como Gló-
ria afrontaria esse repto sem cair
num pastiche pseudo-medieval.

O livro de Roque Cameselle,
Bieito Dubidoso,aborda num re-
lato singelo a idade mais lumino-
sa da Galiza, quando se construía
a Catedral de Tui e o Mestre Ma-

teo talhava o Pórtico da Glória.
As animações apresentadas são
engraçadas e os personagens de
Roque dão para muito cavilar. A
música pode ser uma protagonis-
ta importante do filme e concordo

com a acertada ideia de Glória de
recriar o ambiente medieval com
a estética actual porque o presen-
te é quem revive ao passado. Isto
contribuirá a valorizar Tui como
forteza de alta cultura.♦

O Bardo na Brêtema                          Rudesindo Soutelo

Roque caviloso

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

José Antonio Boedo

José Antonio Boedo era o irmán maior do cantante Pucho Boedo, na foto co, tamén, de-
saparecido Suso Vaamonde.



BaionaBaiona
■ ACTOS

TERTULIAS DO IEM
O venres 5 ás 20:30 h., Mª
Xosé Queizán, escritora e
profesora, impartirá unha
charla no hotel Bahía den-
tro do ciclo O Autor e a súa
Obra, que presentará a ca-
tedrática da Universidade
de Vigo Camiño Noia. Ao
remate da mesma haberá
unha cea coa relatora na
que se presentará un produ-
to do país e para o que hai
que facer reserva chaman-
do ao telf. 629 890 320.

O BarO Barcoco
■ CINEMA

SALVOCONDUCTO
Poderemos ver esta fita, di-
rixida por Bertrand Taver-
nier, no cine clube Grou-
cho Marx este xoves 4 ás
22:30 h. O venres 5 ás
22:30, o sábado 6 e domin-
go 7 ás 20 e 22:30, e o luns
8 ás 22:30 h. será proxecta-
da a fita La casa,de Mike
Figgis. O mércores 10 e xo-
ves 11 ás 22:30 h. podere-
mos ollar Verónica Guerín,
de Joel Schumacher;e o
martes 16 e mércores 17 ás
22:30 h. chegará á pantalla
La vida mancha,de Enri-
que Urbizu.

■ EXPOSICIÓNS

OS ECOLATAS
Mostra pedagóxica para as
crianzas sobre os proble-
mas medioambientais que
permanecerá na Casa da
Cultura até o domingo 14,
de 19 a 21 h. de luns a ven-
res e o sábado de 11 a 13 h.

■ TEATRO

MALICIA
Eme 2,dirixida por Cristi-
na Domínguez, representa
esta comedia de Paula Car-
balleira o venres 12 ás
22:30 h. na Casa da Cultu-
ra. Realizado por mulleres,
pretende descubrir as rela-
cións entre elas, sen caer no

tópico enfrontamento home-
muller, nunha visión aceda
da sociedade capitalista.

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

TRES PRESENZAS
Manolo Ruibal, P. Palo-
mar e Saúl Otero xuntan
os seus traballos nesta mos-
tra que se pode visitar na
galería Borrón 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
■ MÚSICA

EN CLAVE DE GAITA
Concerto de folc no que
participan os grupos Te-
bras, Anacos de Buxoe
Sons Esthereos, o venres 5
no Auditorio Municipal.

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS 

OS ESPAÑOIS TAMÉN
FOMOS EMIGRANTES
Podemos ver esta colección
de fotografías no museo de
Bergantiñosaté o sábado 20.

■ TEATRO

A BRANCA ROSA
OS PIRATAS
Este xoves 4 a compañía Te-
atro do Morcego representa
esta obra no Pazo da Cultura. 

CedeiraCedeira
■ TEATRO

LAZARILLO
Caramuxo Teatro repre-
senta esta obra o sábado 13
no Auditorio Municipal.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

CATRO MAÑÁS
CON FUTURO
A Fundación Barriéorga-
niza este ciclo de obradoi-
ros didácticos para crianzas
de 10 a 13 anos, cos que
tratan de achegar a arqui-
tectura á sociedade. O sába-
do 13 os mestres Cristina
Díaz e Efrén García im-
partirán un obradoiro sobre
A transformación da mate-
ria, luz e cor. Esta activida-
de é de balde previa inscri-
ción en www.fbarrie.org.

■ EXPOSICIÓNS

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).

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

Banco Pastor na Granxa do
Pampillal (Mondego, Sada).
Na sede da Fundación Barrié
até o 2 de maio.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 04
As obras do prestixioso pre-
mio de fotografía da natureza,
recoñecido como o máis im-
portante do mundo, organiza-
do pola BBC Wildlife Maga-
zine e o Museo de Historia
Natural de London estarán
expostas até o mes de xullo
no Aquuarium Finisterrae.

■ MÚSICA

SOFT POPTOUR
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.

ORQUESTRASINFÓNICA
DE GALICIA
Vai tocar o venres 5 ás
20:30 h. no Pazo da Ópera,
baixo a dirección deVíctor
Pablo Pérez.

TRICERATOPS
Esta banda dará un concerto
o xoves 11 no Forum Céltico.

THE JAM TRIBUTE
O venres 12 tocarán no Playa
Club os grupos Mistakens,
Steelwood e Félix Arias.

FerrFerr olol
■ EXPOSICIÓNS

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

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

Arzúa celebra entre o 5 e o 7
de marzo a súa Festa do Quei-
xo. Coma sempre na súa
XXIX edición, o programa
céntrase na música. O sábado
6, tres serán os concertos. Ojos

de brujoe Violadores del ver-
soestarán no Campo da Feira.
Nilo MC está na Praza da Vila.
O domingo é a hora do folk.
Na Praza da Vila actuarán
Treixadura, Leilía e Oskorri.♦

Música con gusto a queixoMúsica con gusto a queixo
O O TTrinquerinque

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.
levarán a obra até o auditorio da fun-
dación Semana Verdede SILLEDA .♦♦

LagarLagar ta, Lagarta, Lagartata
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☞ THE STATION
AGENT (VÍAS CRU-

ZADAS). Un home de estatura
anana e afeccionado ao ferroca-
rril recibe en herdanza unha ve-
lla estación de tren. Cando vai
vivir alí, coñece a un fillo dun
cubano que se sente só e a unha
muller que perdeu o seu fillo.
Drama con ton de comedia.

☞ ZATOÏCHI. Un masa-
xista cego e espadachín

chega a unha localidade xapo-
nesa controlada pola mafia e
coincide con dúas geishas que
queren vingar o asasinato da
súa familia, co que se alían pa-
ra levar adiante os seus plans.

☞ 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. 

☞ COLD MOUNTAIN.
Nos compases finais da

guerra civil americana, un com-

batente do sur deserta para reu-
nirse coa muller que ama, a quen
apenas coñece. No retorno, pode-
rá comprobar que as miserias da
guerra tamén as padecen os civís.

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

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

☞ LOST IN TRANSLA-
TION. Un home e unha

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

☞ DOCE EN CASA. O
título xa o di case todo.

Pero doce fillos son demasia-
dos. Non hai tempo para carac-
terizar as personaxes. A pelícu-
la falla ademais pola carencia
de definición entre a comedia e

a obra cómica. Poucos gagse
moi febles. O guionista parece
andar sempre escaso de tempo,
a pesar do que a fita faise lon-
ga. Steve Martin non luce co-
mo debería. 

☞ 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.

☞ 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.

☞ 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.  

☞ 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?♦

CarCar teleirateleira

Concertos en VIGO, na sala Vademecum
(domingo 7 de marzo); e na CORUÑA, o
luns 8 de marzo no Playa Club.♦

The BongolianThe Bongolian

Trasgo Produccionespresenta esta obra,
de Muriel Robin e Pierre Parmalade,
interpretada por Amparo Larrañaga e
Iñaki Miramón , o martes 9 ás 20:30 no
auditório Gustavo Freirede LUGO; o
mércores 10 á mesma hora a representa-
ción será no C.C. Caixanovade VIGO.♦

¡Se quier¡Se quieren!en!

Este venres 4 a compañía Teatro
do Morcego representará esta
obra no Pazo da Cultura de CAR-

BALLO . O sábado 6 faráo no esce-
nario do pazo Emilia Pardo Bazán
de SANXENXO .♦♦

AA grande ilusióngrande ilusión

Este xoves 4 e venres 5 Teatro
Galileo achéganos esta obra ao
Edificio de Servizos Múltiplesde

CULLEREDO . O sábado 6 estarán
no Pavillón Multiusos da Xun-
queirade REDONDELA .♦♦

ServidorServidor de dous amosde dous amos

A compañía UVEGÁ representa
esta obra, de Vicente Montoto, na
que o pallaso recebe a boa nova do
seu embarazo, primeiro con resig-
nación e logo con entusiasmo ao sa-

ber que son moitos os casos coma o
del que están a saír á luz, na Área
Panorámica de TUI o venres 5 ás
21 h. O domingo 7 estará no Audi-
torio Municipalde RIBADEO.♦♦

PallasosPallasos

A compañía Produccións Libres-
cena vai representar esta obra o
sábado 6 no salón de actos do

Concello de CEE; o sábado 13 po-
deremos vela no auditorio Lois
Tobíode GONDOMAR .♦

Os cárOs cárcerceres do olvidoes do olvido

The Clientele
participa no
festival Soft

Pop Tour
que se

celebra no
Playa Club

da CORUÑA
o venres 5.

O famoso
cartelista

galego de
anteguerra

Federico
Ribas é
obxeto
dunha

mostra na
galería

Sargadelos
do GROVE.



SGHN
A Sociedade Galega de His-
toria Natural abre o público
o seu museo, no que se po-
den contemplar esqueletos
de diferentes animais e unha
colección de pegadas e de
minerais, entre outros ele-
mentos. O horario é de 9:30
a 13:30 e de 16:30 a 20:30.

FozFoz
■ TEATRO

ROMANCE DE
MICOMICÓN E
ADELAHA
Sarabela Teatro represen-
tará esta obra o venres 5 na
sala Bahía.

GondomarGondomar
■ EXPOSICIÓNS

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

O GrO Gr oveove
■ EXPOSICIÓNS

33 APUNTES INÉDITOS
Mostra de traballos, perten-
centes ao museo Carlos Ma-
side,do publicista galego Fe-
derico Ribas Montenegro,
un dos artistas gráficos máis
destacados antes da Guerra
Civil. De 10:30 a 13:30 e de
17 a 20:30 h. na galería Lem-
branza-Sargadelos.

LalínLalín
■ EXPOSICIÓNS

Mª LUÍSA GÓMEZ
Podemos ver as obras desta
pintora no museo Ramón
Mª Aller.

LugoLugo
■ CONFERENCIAS

CUMPLIR ANOS
CON SAÚDE
Manuel Torreiglesiasimpar-
tirá esta charla dentro do ciclo
A terceira non é a vencidao
venres 12 ás 20 h. na aula so-
ciocultural Caixa Galicia
(Praza de Santa María , s/n).

■ EXPOSICIÓNS

MIGUEL GAY PUENTE
O artista presenta o seu tra-
ballo na Biblioteca Provin-
cial até o luns 22.

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

URBANO LUGRÍS
Até o 2 de abril a Funda-
ción Caixa Galiciaacolle
esta mostra con obras pro-
cedentes dos fondos da súa
colección.

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

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

■ MÚSICA

FILHARMÓNICA
DE LUGO
Dará un concerto, con Xoán
Elías Castiñeira Varelaao
piano, este xoves 4 ás 20:30
h. no Círculo das Artes.

HURACÁN DE FUEGO
A Obra Social Caixa Gali-

cia organiza este concerto
no auditorio Gustavo Freire
o mércores 10 ás 21 h.

CORAL
DO HOSPITAL XERAL
Vai dar un recital, acompa-
ñada da coral portuguesa
Casadagaia,o sábado 13 ás
20 h. no Círculo das Artes.

MarínMarín
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
As fotografías de Javier
Teniente pódense ollar, até
o domingo 14, no museo
Manuel Torres.

MonforMonfor tete
■ EXPOSICIÓNS

CURIOSIDADES E
PASQUÍNS POLÍTICOS
Podemos ver esta mostra de
fotografías, até o sábado 6,
na Casa da Cultura.

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

NarónNarón
■ TEATRO

CAMIÑO LONGO
Da man de Teatro de Aquí
o venres 5 e sábado 6 no
Auditorio Municipal. No
mesmo lugar Talía Teatro
representará, o venres 12 e
sábado 13,  Molière Final.

NoiaNoia
■ TEATRO

CON CERTO CONTO
Caramuxo Teatro repre-
sentará esta obra o martes
16 no teatro coliseo Noela.

OleirOleir osos
■ TEATRO

BAR DE LÁGRIMAS
A compañía sevillana Los
Ulen representa este berro
cómico como unha comedia
de tinxiduras mouras, unha
diversión intelixente para
maiores de 16 anos. A tras-
tenda dun bar, cantina dun
cemiterio, acolle a humilde
casa de Magdalena, coci-
ñeira; Lázaro, camareiro; e
Estrella, unha nena. O sába-
do 13 chega ao centro cultu-
ral As Torres de Santa Cruz.

OurOur enseense
■ EXPOSICIÓNS

GALA E DALÍ , MÁIS
ALÓ DA INTIMIDADE
Até o domingo 28, na Aula
de Cultura de Caixanova
poderemos ver esta mostra,
formada por máis de 60 fo-
tografías tiradas por Marc
Lacroix nos anos setenta,

dous módulos estereoscópi-
cos (cos que investigaron a
pintura en tres dimensións)
e varios libros e debuxos do
artista. 

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

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

■ TEATRO

SEMANA DA MULLER
O teatro Principal acolle
esta mostra coa interna-
cional compañía brasileira
Arte Livre, de Roberto
Cordovani e Eisenhower
Moreno. O mércores 10 ás
20:30 h. representarán O
efecto dos raios gama nas
margaridas do campo, do
premio Pulitzer Paul Zin-
der; e o xoves 11 á mesma
hora poderemos gozar con
Orlando, de Virginia Wo-
olf. Este ciclo rematará o
venres 12 co clásico de sus-
pense A volta do parafuso,
de Henry James,ás 20:30
h, e a peza Belle Otero (O
corpo que fala),da escrito-
ra galega Marga do Val, ás
22:30 h. 

UN TRANVÍA
DE NOME DESEXO
Poderemos gozar con este
clásico, adaptado por Balea
Branca, o martes 16 no te-
atro Principal.

As PontesAs Pontes
■ EXPOSICIÓNS

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

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

AS MULLERES
DE VERDADE...
...teñen curvasé o título da
película dePatricia Car-
doso (EE UU 2002) que
proxectará o cine club Pon-
tevedra, no Espazo para a
Arte de Caja Madrid,o
mércores 10 ás 20:15 e
22:15 h. Cardoso deixa a
Colombia natal para estu-
dar cine nos EE UU. Válese
dunhas mulleres xunguidas
ás súas curvas para reivin-
dicar o dereito á liberdade,
a tolerancia, do enfronta-
mento xeracional, da cha-
mada do amor e do sexo...
dos atrancos sociais, da ex-
plotación no téxtil.

■ EXPOSICIÓNS

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

■ MÚSICA

A EUTONÍA
DE GERDAALEXANDER
Iniciación á eutonía de
Gerda Alexander é o título
da conferencia de Ángeles
Roca Martínez,para maio-
res de 16 anos e profesora-
do, que dará este xoves 4 no
Conservatorio Profisional
de Músicaás 6 do serán.

PONTEJAZZ
Promovido polo Seminario
Permanente de Jazzda vila,
este certame achega ao tea-
tro Principal ao trompetista
francés, afincado en Barce-
lona, Raynald Colom que
tocará acompañado polo
Pontevedra Jazz Groupo
venres 13 ás 21:30 h.

■ TEATRO

DOMINGOS
DO PRINCIPAL
Promovido polo Concello e
coordinado por Teatro Aka-
tro, este ciclo para público
familiar chega á V edición
cunha selección dos mello-
res espectáculos realizados
na península Ibérica. Este
domingo 7 ás 18:30 chega a
peza Lagotínguele(a partir
de 2 anos) dos madrileños
Tyl Tyl, na que voces huma-

nas se mesturan con instru-
mentos musicais como cu-
lleres, tixolas, pratos... A
compañía Achiperre Teatro
(Zamora) representa o do-
mingo 14 a obra Pulgarcita,
adaptación libre do conto de
H.C. Andersen, apoiándose
en proxeccións e sombras.
As entradas poden recollerse
no teatro Principal os días
de función dúas horas antes
do comezo a un prezo de 2
euros, ou mercalas a través
de www.caixagalicia.es ou
no 902 434 443.

O PorriñoO Porriño
■ MÚSICA

JOÃO AFONSO
Considerado un dos máis in-
teresantes compositores e
letristas portugueses, chega
o sábado 6 de marzo ás 23 h.
ao bar Liceumco seu último
traballo Zanzibar, disco de
xogos de voces e diversida-
de instrumental. O prezo das
entradas é de 5 euros para
socios, 8 euros anticipada e
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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

Neste festival, que está de xira po-
lo país, podemos escoitar a Tri
Bus Bande varios Dj´s., ademais
de espectáculos de baile e video-
creción. O sábado 6 ás 21 h. chega
ao Pavillón da Malatade FERROL,

onde poderemos escoitar, tamén, a
Yolanda Castañoe Susana Sei-
vane. O sábado 13 ás 21 h. no Pa-
villón do Pombalen CAMBADOS, o
programa complétase co concerto
deKiller Barbies. ♦♦

O Xacobeo coa MocidadeO Xacobeo coa Mocidade

Continúa coa exposición do artis-
ta convidado deste ano, o italiano
Achille Superbi, na Casa da Xu-
ventude. O Museo Municipal,
acolle a mostra Caricaturistas
Galegos; e no centro cultural De-
putación de Ourensepodemos
ver Dez Anos de Pinto & Chinto;
Caricaturas Dixitaisde Gogue;
e Dos Humores Lusos, de José
Vilhena e Paulo Santos. O sába-
do 13, desde as 19 até as 21 h, e
o domingo 14, das 12:30 até as
14, celebrarase a Festa da Ca-
ricatura, coa presenza de carica-

turistas galegos e portugueses co-
mo Gogue, Carrera , Kiko da
Silva, Leandro, Abraldes, Pin-
to, Nacho Hortas, Zé Oliveira,
António Ferreira , Paulo Santos
ou Onofre Varela entre outros,
xunto co caricaturista convidado
e os afeccionados que o desexen.
O venres 12 preséntase o libro
Dez por Dousde Pinto & Chin-
to, ás 20:15 h. no centro cultural
da Deputación. Durante os días
que dura a Bienal vaise celebrar
en distintos locais da cidade o I
Certame de Monólogos Humo-

rísticos, na modalidade de mó-
nologos de tema libre e de arre-
medo. Até o domingo 15 de
marzo, día da clausura, podere-
mos ver tamén as mostras sobre
Eduardo Padín no Liceo; Xen-
te na Brétemade Siro na aula
de cultura de Caixanova;e Pa-
lestina vista por debuxantes
árabes, orientada a explicar a
través do humor gráfico (en ca-
sos, humor negro) o conflito bé-
lico que vive o pobo palestino,
no Edificio Politécnicodo cam-
pus universitario das Lagoas.♦

VII Bienal da Caricatura de OurVII Bienal da Caricatura de Our enseense

A tradicional cita gastronómica,
que comezará este domingo 7 coa
abertura do recinto feiral ás 10 h. e
o pregón do presidente da Funda-
ción CastelaoAvelino Pousa An-
telo. Mais xa poderemos gozar da
festa o sábado 6 ás 22 h. no Cam-
po da Feiracun concerto de hip
hop das bandas Ojos de Brujo e
Violadores del Versoe do cubano
Nilo MC na Praza da Vila ás
01:30 h. O domingo a música con-

tinúa cos gaiteiros de Treixadura ,
as pandereteiras de Leilía e os
bascos de Oskorri , a partires das
19 h. na Praza da Vila. O progra-
ma complétase cos xogos e trucos
do Mago Pablo,na mañá do sába-
do, e a charanga da Compañía do
Ruído pola tarde, ademais de pa-
sarúas, malabares, pallasos, sam-
bistas brasileiras, son afrocubano,
teatro cómico e o espectáculo de
monicreques de Cascanueces.♦

XXIX Festa do Queixo de XXIX Festa do Queixo de ArAr zúazúa

Susana Seivane.

Violadores del Verso.

Fotografía en branco e preto, inédita, de Henri Cartier-Bresson (Valencia, 1933) que forma
parte da mostra Fotografía e Arte. Variacións en España (1900-1980) e que se encontra no
MARCO de VIGO.

João Afonso
canta este
sábado 6 no
Liceum do
PORRIÑO.



10 euros na billeteira. Máis
información en barli-
ceum@barliceum.com ou
no 986 330 022.

■ TEATRO

CARLOS BLANCO
O recoñecido actor e direc-
tor combina a xira do es-
pectáculo Dillei coas actua-
cións como monologuista.
Desta volta poderémolo
ollar no Liceum o venres 12
ás 23 h. por un prezo de 4
euros na billeteira, 3 antici-
pada e 2 para os socios.

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.

SadaSada
■ EXPOSICIÓNS

EL ESPÍRITU DE LOS60
Mostra de fotografías sobre
a vila que se poden ver na
Casa da Cultura.

San SadurniñoSan Sadurniño
■ TEATRO

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

SantiagoSantiago
■ DANZA

2 COREÓGRAFAS
BASCAS:
BILBAO - ARRIETA
Poderemos ver este espec-
táculo, integrado polas pe-
zas curtas Mutis, de Mat-
xalen Bilbao; e Vértigo,de
Blanca Arrieta, do mérco-
res 11 ao venres 13 ás 22 h.
no teatro Galán.

■ EXPOSICIÓNS 

KIKE ORTEGA
A galería José Lorenzopre-
senta os traballos do artista
na sala de exposicións do
hotel Porta do Camiñodes-
de o xoves 4.

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

LINO LAGO
Pintura sobre pinturatitula
a mostra que ten na galería
José 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.

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

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.

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

LIBRO DE ARTISTA
Colectiva de arte contem-
poránea na Fundación Gra-

nell, que agora abre de 11 a
14 e de 16 a 21 h. de luns a
sábados; e de 11 a 14 os do-
mingos; os martes e festi-
vos pecha.

46 FRAGMENTOS
INSTALADOS
Instalación poética de Pa-
blo Canedo, na Fundación
Granell, que agora abre de
11 a 14 e de 16 a 21 h. de
luns a sábados; e de 11 a 14
os domingos; os martes e
festivos pecha.

■ MÚSICA

ARS COMBINATORIA
Poderemos escoitar este
concerto, dirixido por Can-
co López,este xoves 4 ás 21
h. no Auditorio de Galicia.

PAULO CASTANHO
CUARTETO
Repichoca deste grupo o
martes 9 a partir das 23 h.
no Dado Dada.

THE FLESHTONES
O cuarteto de Brooklyn dará
un único concerto na Galiza
o mércores 10 ás 22 h. na sa-
la Capitol. Poderemos es-
coitar o seu potente directo
no que misturan rock & roll
con R & B e garaxe por un-
ha entrada única de 8 euros.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
O Auditorio de Galiciaaco-
lle este concerto, dirixido
por Antoni Ros Marbà, o
xoves 11 ás 21 h.

■ TEATRO

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, direc-
tores e intérpretes. Do xoves
4 ao sábado 6 dentro da pro-
gramación Alternativa 04.

ENSAIO
Teatro do Noroesterepre-
senta esta peza, escrita por
Eduardo Alonso e prota-
gonizada por Luma Gó-
meze Manuel Areoso, que
se narra o proceso de en-
saios dunha obra de teatro.
Na sala Yagodo xoves 4 ao
domingo 7 e do xoves 11 ao
domingo 14. Reserva de
entradas e consulta de hora-
rios en www.salayago.com.

ULTRANOITE ESPECIAL
ELECCIÓNS
A NASAacolle, 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. Desde este xo-
ves 4 ao sábado 6 ás 23 h.

ULTRAMARINOS
DE LUCAS
Alternativa 04 adícalle unha
semana monográfica a esta
compañía de Guadalajara
no teatro Galán, presentan-
do os seus dous últimos es-
pectáculos. O mercores 10 e
xoves 11 ás 22 h. podere-
mos ver Memoria de lo que
seremos. Una mirada, ba-
seada na poesía de Valente.
O venres 12 e sábado 13 á
mesma hora represéntase El
Invernadero de Harold
Pinter, unha parábola satí-
rica do Poder, a sociedade e
as relacións humanas.

CHRISTIAN ATANASIU
O clown barcelonés crea en
DondedOndÓndeun uni-
verso de disparates, sorpre-
sas e humor absurdo base-
ándose nas estruturas men-

tais do noso comportamen-
to e linguaxe. O venres 12
ás 22 h. e o sábado 13 ás 23
h. na sala Nasa.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

VÍTOR FERREIRA
Nado en Bragança, o pintor
portugués mostrará a súa
obra na galería Trisquel &
Medulio,desde este venres 5,
en que inaugura a mostra ás
20:30 h, até o 30 de marzo.

■ MÚSICA

TREIXADURA
A veterana banda de gaitei-
ros dará un concerto de pre-
sentación do seu último dis-
co Unha noite non é nada
o venres 12 ás 21 h. no tea-
tro da Área Panorámica.

VVigoigo
■ ACTOS

ARTE CON SENTIDO
Programa do MARCOcomo
forma de achegamento da ins-
titución á sociedade, por me-
dio de actividades didácticas.
Este xoves 4 e venres 5 ás 16
h. desenvólvese o ciclo de
obradoiros con artistas Afoto-
grafía sen cámara, como

PREMIOS CURUXA 2004
O Museo do Humore o Concello de
Fene estabelecen distintas categorías,
para o premio Curuxa Gráfica,ao que
poderán optar debuxos orixinais e iné-
ditos, de tema libre e en calquera téc-
nica, branco e preto oucor, unha ou va-
rias viñetas, en cartolina e cunhas di-
mensións mínimas de 21x30 cm e má-
ximas de 46x60, e no caso de haber
texto debe ser en galego. Poderase en-
viar un só traballo antes das 12 h. do
17 de abril ao Museo do Humor- Con-
cello de FeneAvda. De Conces 20 - 22
15500 Fene(A Coruña), nun sobre que
conteña o seu  nome, enderezo, núme-
ro do documento de identidade e telé-
fono, así como unha breve currícula,
fotografía ou caricatura, e un enderezo
de correo electrónico. O gañador reci-
birá un premio de 1.502,5 euros e a
Curuxa do Humor, deseñada por Fco.
Xosé Pérez Porto e doada por Cerámi-
cas do Castro, e o pagamento dunha
viaxe e estada de tres días. Sen dota-
ción económica e coa entrega da Curu-
xa, poderán optar á Curuxa aos Me-
dios, aqueles medios, xornalistas ou
escritores que se teñan significado po-
lo seu labor a prol do humor ou pola
presenza da compoñente humorística
na súa obra. As candidaturas poderán
ser promovidas polo xurado, os pro-
pios interesados en optar ao mesmo,
asociacións culturais... No caso de ser
un medio de comunicación ou xorna-
lista o promotor, deberá presentar unha
copia do espazo ou sección co que pre-
tende concursar (xornal onde se publi-
cou o debuxo, fotografía ou artigo; un-
ha casete coa data e medio no que se

emitiu o programa; unha fita de video;
etc...). Nos restantes casos achegarase
un breve informe explicativo. Tamén
se estabelece a Curuxa de Honra, sen
dotación económica, para aquela insti-
tución ou persoa que, ao xuízo do Mu-
seo, se caracterizase por toda unha tra-
xectoria vital a prol do humor, e a Cu-
ruxa de Barro, para o personaxe ou
institución que se significase na defen-
sa de valores ou protagonizara actua-
cións que o Museo do Humorquixera
ver desterradas. O fallo darase a coñe-
cer con antelación ás Xornadas do Hu-
mor que terán lugar o 12 e 13 de xuño

OBRADOIRO DE CINEMA
Organizado pola Universidade de Vigo
en coordenación cos cine clubs de
Pontevedra, Kinemade Vigo, e Padre
Feixóode Ourense, cunha duración de
20 horas (1 crédito), impartiráo Severo
Fernández Calaza,a partir do 16 de
marzo, os xoves de 18 a 19:30 h. nos
tres campos universitarios. Pretende
servir de primeiro achegamento á sép-
tima arte combianándose coa análise
de varias pel´ìculas fundamentais da
historia do cinema internacional. O
prezo da inscrición é de 40 euros, 30
para as persoas da comunidade univer-
sitaria, e 20 para as persoas perten-
centes á comunidade universitaria que
sexan bolseiros do MEC. O prazo de
inscrición remata o 12 de marzo.

VII CERTAME DE POESÍA
FRANCISCOAÑÓN
Organizado polo Concello de Outes
para promover os valores creativos e
literarios da nosa lingua e contribuír

deste xeito a apoiar aos novos valores
das nosas letras, así como render ho-
menaxe ao literato e autor do Rexurdi-
mento. Poderán participar aquelas per-
soas interesadas, de calquera naciona-
lidade, con traballos inéditos escritos
en galego. Estabelécense catro catego-
rías: A- (crianzas de 6 a 10 anos, cun
premio dun vale de 90,15 euros en li-
bros a trocar en calquera das librarías
do concello e publicación da obra, e un
accésit para a publicación do poema-
rio); B- (crianzas de 10 a 14 anos, cun
premio dun vale de 120 euros en libros
e publicación do poema, e un accésit
para publicación da obra); C- (mocida-
de de 15 a 17 anos, cun premio dun va-
le de 150,25 euros en libros e publica-
ción do poemario, e un accésit para a
publicación da obra seleccionada); e
D- (maiores de 18 anos, cun cheque de
901,52 euros e publicación da obra, e
un accésit para publicación da obra se-
leccionada). Para a categoría C e D os
poemas terán unha extensión mínima
de 150 versos. Os traballos presenta-
ranse nun sobre pecho, orixinal e 5 co-
pias, facendo referencia ao premio no
exterior, e dentro incluirase un sobre
pequeno, tamén pecho, co título da
obra, categoría na que participa e lema
ou pseudónimo por fóra, e os dados
personais, centro de estudos, título da
obra e lema ou pseudónimo e fotoco-
pia do DNI no interior. Entregaranse
na Casa da Cultura - Oficina de Infor-
mación Xuvenil(Avda. de San Campio
s/n 15230) de Outes(A Coruña), antes
do 2 de abril. O fallo darase a coñecer
nos actos de celebración do Día das
Letras Galegas.

CURSO DE APREZACIÓN
MUSICAL BEETHOVEN: VIDA E
OBRA
Desenvolverase do 22 ao 25 de marzo,
de 20:30 a 22 h. na sala de conferen-
cias do C.C. Caixanova de Vigo. O
musicólogo e investigador Faustino
Núñezrepasará, de forma cronolóxica,
en catro sesións a vida e obra do xenial
compositor alemán, ilustradas con nu-
merosas audicións e unha selección de
vídeos. Aquelas persoas interesadas en
asistir deben entregar un boletín de
inscrición, que poden recoller en cal-
quera oficina da entidade bancaria, an-
tes do xoves 18 e pagar 30 euros. Os
participantes recibirán un diploma
acreditativo de asistencia.

XVI PREMIO DE NOVELA
MANUEL GARCÍA BARROS
KEN KEIRADES
O Concello da Estrada quere resaltar a
figura do ilustre académico e galeguis-
ta, para o que organiza este certame
dotado con 9.015 euros, no que pode-
rán participar todos aqueles autores, de
calquera nacionalidade, que presenten
os escritos, orixinais e inéditos, de
acordo coa normativa oficial vixente
en lingua galega. Os traballos presen-
taranse por sextuplicado en papel ta-
maño folio ou holandesa, mecanogra-
fados a duplo espazo, na Casa do Con-
cello, Praza da Constitución 1 - 36680
A Estrada (Pontevedra), antes do ven-
res 19. Con cada orixinal, baixo lema,
xuntarase, nun sobre pecho, o nome
completo, enderezo e teléfono do au-
tor, así como o título da novela. Mási
información en www.aestrada.com.♦
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CONSELLERÍA DEEDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Convócase un concurso público de méri-
tos para a selección do profesorado bol-
seiro de lingua, literatura e cultura ga-
legas para as universidades de Río de Ja-
neiro e Estadual do Ceará (Brasil). Poden
participar as persoas nacionais dos países
da Unión Europea estando en posesión
do título de licenciado en filoloxía galega
ou nas subseccións de galego-portugués
de filoloxía hispánica ou nas  subsec-
cións de galaico-portugués de filoloxía

románica. A información complementa-
ria pode consultarse no DOG do venres
27 de febreiro.

EMPRESAPÚBLICA DE OBRAS E
SERVICIOS HIDRÁULICOS
Anúnciase a convocatoria de oito prazas
fixas, como enxeñeiro de camiños, canais
e portos, para esta empresa pública. O pro-
cedemento de selección será o de concur-
so- oposición, coas probas, exercicios, sis-
temas de cualificación, temario e baremo
de relación de méritos que se especifican

nas bases, publicadas no DOG do xoves 26
de febreiro.

CONSELLERÍA DE FAMILIA ,
XUVENTUDE, DEPORTE E
VOLUNTARIADO
Orde do 19 de febreiro de 2004 pola que se
convoca a provisión, polo sistema de libre
designación, dun posto de traballo vacante na
Consellaría de Familia, Xuventude, Deporte
e Voluntariado. As solicitudes presentaranse
no rexistro xeral desta consellaría, no edificio
administrativo de San Caetano.♦

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

A compañía
El Canto de

la Cabra
chega de

Madrid para
representar

Los días que
todo va bien 

no teatro
Galán de

SANTIAGO

O pintor
portugués
Vítor
Ferreira
expón na
galería
Trisquel &
Medulio de
TUI e na
José
Lorenzo de
SANTIAGO.



achegamento ao medio foto-
gráfico máis aló do uso exclu-
sivo da cámara. Os venres 5 e
12 ás 18 h. seguen os obradoi-
ros plásticos para crianzas de
3 a 8 anos; o sábado 6, títeres
e obradoiro O castelo de Lady
Minimal; e o domingo 7 os
máis cativos poderán gozar co
espectáculo de contacontos O
caramelo de fresa. O venres 5
ás 20 h. proxectaranse os au-
diovisuais Cine e case cine:
The lost film(2003, K. Jorei-
gee J. Hadjithomas), Euro-
plex (2003, U. Biemann) e
Vacances(2002, N. Dufran-
ne). O sábado 6 poderemos
ollar Karima (2002), de Cla-
risse Hahn, exclusiva para
maiores de 18 anos; e o do-
mingo 7, Shoes for Europe
(2002), de Pavel Braila; e
Dammi I colore(2003), diri-
xida por Anri Sala. O ciclo
continúa o xoves 11 con Aria-
na (2002, M. Hugonier), e
Goierri Konpeti (2002), diri-
xida por Iñaki Garmendia e
Asier Mendizabal. O venres
5 preséntase The Memory of
the Snails (2001, E. En-
dress); El Tronco de Senegal
(J.C. Alcalá, F. Bernardi, J.
Codina, P. Gelpie I. Otero);
4 días de mayo(2003); e Hu-
go and Rosa(2002, L. Bengt
Jägerskog). O mércores 10 ás
19 h. (previa inscrición) terá
lugar o ciclo 2 do curso de
aproximación á arte contem-
poránea para adultos: Da II
Guerra Mundial aos anos
80.  Máis información en
www.marcovigo.com. 

■ CINEMA

AO FINAL
DA ESCAPADA
Película de Jean-Luc Go-
dard (Franza, 1960) que se-
rá proxectada, en VOSE, po-
lo cine club universitario Ki-
nemano Auditorio do Con-
celloo mércores 10 ás 20:30
custando a entrada 3 euros. 

■ CONFERENCIAS

VIGO: O HOME
E A CIDADE
As xornadas sobre arquitec-

tura e urbanismo, artelladas
pola Fundación Carlos Ca-
sarese Caixanova,clausú-
ranse este xoves 4 ás 20 h.
no C.S. Caixanovacoa char-
la Vigo 2005do Concelleiro
de Urbanismo vigués Xosé
Manuel Figueroa.

■ EXPOSICIÓNS

A CHINA IMPERIAL
O universo da China Impe-
rial das dinastías Ching
(1368-1644) e Ming
(1644-1911), retratos de
dignatarios, símbolos, in-
signias, obxetos de escrito-
rio, caligrafía, abanos... to-
da a delicadeza da arte
oriental xunto coa profun-
didade e sabiduría dunha
cultura milenaria que po-
dermos ollar a partir deste
xoves 4 no Centro Social
Caixanova.

MIQUEL NAVARRO
Inaugura este venres 5 unha
mostra das súas esculturas
na galería Vgo,onde as po-
deremos contemplar até o 6
de abril.

TANGOS
Os cadros da pintora arxen-
tina de orixe galega Beti
Alonso pódense ollar na
Casa do Libro.

VINTE
O C.C. Caixanovaacolle
esta mostra, que fai un per-
corrido pola obra dos gran-
des artistas e as propostas
novidosas da Galiza nas úl-
timas décadas. Destacan
Leiro, Jorge Castillo, Sil-
verio Rivas e outros máis
novos como Barbi, Mura-
do ou Casas.

CHEMA MADOZ &
CIUCO GUTIÉRREZ
Mostra destes recoñecidos
fotógrafos na galería Bace-
los (Progreso 3) até o 30 de
marzo.

ALEJANDRO CARRO
As súas pinturas permane-
cerán na galería Alameda
até o 5 de marzo.

MINGOSTEIXEIRA
Continuador das bases in-
formalista e expresionista
dos anos cincuenta e sesen-
ta, ten unha mostra cos seus
lenzos no Club Financeiro
até o 5 de marzo.

PALOMA SOUTO
As posibilidades expresivas
do xesto implicando a emo-
ción a través da cor danse
cita nos lenzos desta artista,
que ten unha mostra do seu
traballo na galería Chroma
(Florida 34) titulada Lonxe
de casa.

TINO GRANDÍO
A súa obra, pertencente aos
fondos da colección Caixa
Galicia, pódese ollar na se-
de da Fundación até final
de febreiro.

BICHITA
A galería Ad Hocacolle, até
o 31 de marzo, esta mostra
na que a artista betanceira
amosa unha serie de pinturas
acrílicas, que, partindo de re-
fugallos e con imaxes diver-
tidas, escatolóxicas e provo-
cativas pretende divertir.
Conxuntamente coa anterior
o polifacético Suso Fandiño
presenta a súa nova obra (la-
pis, fotografía, vídeo, insta-
lación e pinturas acrílicas so-
bre táboa) nun discurso crea-
do a partir da dúbida do que
diferencia unha obra de arte
do que non o é.

FOTOGRAFÍA EARTE
Variaciones en España 1900-
1980. Coproducida entre o

Centro Atlántico de Arte Mo-
derno de Canarias, Photoes-
paña e o MARCO, abre as súas
portas con casi coarenta parti-
cipantes, 320 fotos acompaña-
das de material documenta de
apoio como libros, catálogos,
revistas e artigos de prensa.
Até o 16 de maio.

O FEITO FOTOGRÁFICO
Mostra da colección do con-
cello de Vigo, comisariada
por Manuel Sendón e X.L.
Suárez Canal, no MARCO on-
de permanecerá até o 14 de
marzo. Xunto ás obras de 107
artistas como Delmi Álvarez,
William Klein , Virxilio Viéi-
tez, Mario Giacomelli, Ma-
nuel Ferrol, Dorothea Lan-
ge, Vari Caramés, Wojcieh
Prazmowski, Xurxo Loba-
to, Aziz+Cucher ou Xulio
Correa, poderemos ver os
carteis das Fotobienais e da
Sala dos Peiraos, catálogos,
postais, revistas e artigos de
prensa.

■ MÚSICA

MANUEL
HERRERADRAKE
O cantante da Vieja Trova
Cubana canta todos o mér-
cores na Chaquetiña de
Punto (Poboadores 17) ás
21 horas con entrada libre.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

ÁLVARO VILA
O pintor apresenta a súa

Obra recente, conformada
por 18 litografías, na gale-
ría Arcana até o 6 de mar-
zo.

INDÍXENAS CON VOZ
As fotografías de Ramón
Capotille e Miguel Ángel
Núñezna Casa da Cultura.

■ MÚSICA

UXÍA
Vai estar co espectáculo
Danza das Areaso venres 5
no Auditorio Municipal.

VViveiriveir oo
■ TEATRO

HOTEL RUN
Esta obra será representa-
da pola compañía Sapris-
ti este xoves 4 no teatro
Pastor Díaz.

GuimaraesGuimaraes
■ MÚSICA

DULCE PONTES
A recoñecida cantante por-
tuguesa dará un concerto o
sábado 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.

JANE EVELYN
ATWOOD
O Centro Portugués de Fo-
tografia acolle, até o 14 de
marzo e con entrada libre,
varias mostras, coma a da
grande fotógrafa Jane E. At-
wood sobre prisións de mu-
lleres nos EE UU e na Eu-
ropa; a do brasileiro Mar-
celo Buainainsobre a cida-
de da Baía e o sertão; a do
chileno, residente nos EE
UU, Alfredo Jaar, coa ins-
talación Toda a dor do mun-
do; e a retrospectiva do fo-
toxornalista do Público
Mário Marques (no edifí-
cio da Cadeia da Relação, a
Galeria Imagolucis e o Cen-
tro Cultural de Estarreja).

LIVING IN MOTION
Deseño e arquitectura para
unha vida flexíbel, no Mac
Serralves,onde ficará até o
11 de abril. A globalización
e a mobilidade cuestionan a
validade da vida sedentaria,
incitando, tamén, ao debate
sobre a influencia das cul-
turas non europeas que ofe-
recen unha inspiradora va-
riedade de solucións.♦

U-LO BOLO
http://web.jet.es/jlpa/gbolo.htm

Páxina electrónica dun club de xogadoras
de bolos da Coruña fundado en 1998. O
sitio informa sobre as socias fundadoras,
os eventos deportivos aos que asistiron e o
palmarés conseguido até a actualidade.♦
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■ Amei a unha muller tanto que a dor que
sinto despois de perdela é máis grande
que o ceo. Añoro o seu sorriso, a dozura
da súa mirada, a tenrura do seu amor. A
beleza da súa aldea feliz. Aínda teño a súa
voz prendida na miña alma, e o meu cora-
zón non existe. renacemento@terra.es

■ En Asturias, a dez minutos de Riba-
deo, alugo casa nova de campo con
xardín, grella, cancha de baloncesto.
Fins de semana (venres a domingo)
para 2-4 persoas, 100 euros. Perto da
praia e da montaña. Telf. 667 293 752.

■ Rapaza de 23 anos, enxeñeira
técnico-agrícola e con permiso de
conducir, busca traballo. Tlf. 988 206
118 (Beatriz).

■ Vendo táboas “Denantes mortos
que escravos”, en madeira de coco-
bolo a 25 euros. Telf. 677 484 653.

■ Alúgase vivenda turística en Meira
(Lugo), xunto ao nacemento do Miño,
recén restaurada. Tres cuartos duplos
con baño, cociña, calefacción, 10.000
m2 de finca. Fins de semana ou tempo-
rada. Telf. 982 331 700, 686 753 105
polas noites, ou www.distridido.com

■ Amei a unha muller tanto que a dor
que sinto despois de perdela é máis
grande que o ceo. Añoro o seu sorriso, a
dozura da súa mirada, a tenrura do seu
amor. A beleza da súa aldea feliz. Aínda
teño a súa voz prendida na miña alma, e
o meu corazón non existe. Correo elec-
trónico: renacemento@terra.es.

■ Véndese apartamento en Vigo.
Dous cuartos, salón-comedor, cociña,
cuarto de baño, garaxe con adega, tras-
teiro, calefacción central con contador in-
dividual. Na rúa de Zamora, entre POVISA
e Regueiro. Telf. 986 423 415 / 655 238
249 de 14 a 16 h. e de 20:30 a 22:30.

■ A Liga Nacional de Billarda (LNB)
distribue, mediante o correo billar-
da_gz@mixmail.com, material des-

portivo para a práctica da billarda, pa-
láns regulamentarios, billardas, sacos
de man, camisetas da LNB, regula-
mentos e información para participar
e organizar os nosos campionatos.

■ Fanse traballos de carpintaría
(armarios, cociñas, portas...). Presu-
postos sin compromiso. Telf. 982 501
086 / 652 924 327 (Xoán Carlos).

■ ¿Queres perderte na Ribeira Sa-
cra? Alugo unha casa de dous andares
totalmente equipada (garaxe, salón, co-
ciña, baños completos e varios cuartos
duplos) para pasar uns dias ou semanas
en Penalba (Nogueira de Ramuín). Pre-
zo módico. Chámanos ao 986 376 022.

■ Universitario trintaneiro, naciona-
lista, galeguista e progresista, alegre,
romántico e honesto, con inquedanzas
culturais e políticas, que gosta de via-
xar, da literatura, do cinema, da arte, da
natureza, de saír a divertirse, busca
muller con inquedanzas e caracterís-
ticas semellantes para coñecerse e po-
síbel relación seria. O meu correo elec-
trónico é esperanza04@terra.es.

■ Psicólogo galego, retornado de
Bos Aires, asiste a emigrantes e re-
tornados. Primeira cita sen compromi-
so. Análises Existencial e Logoterapia;
Psicoterapias breves de Familia, Parella
ou Adultos; Crise fronte a novas situa-
cións ou enfermidades graves; Prepara-
ción para intervencións cirúrxicas. Pre-
via cita ao telf. 981 134 144 da Coruña.

■ Vendem-se escudos da Galiza de
Castelao em madeira de cedro ou co-
cobolo, com ou sen marco. Qualida-
de. Telf. 699 103 510.

■ Na Coruña polo prezo dun piso
vende-se casa cun baixo, 3 cuartos,
comedor e finca de 900 m2 situada na
estrada de Areas a 7 km de Betanzos.
Chamar ao 986 291 729.

■ Véndese apartamento en Cela

(Bueu), dous cuartos e un baño, amo-
blado. Telf. 986 322 752.

■ Eskakeo, grupo rock de Ferrolterra,
precisa vocalista. As persoas interesa-
das poden escoitar a nosa maqueta en
www.eskakeo.com e, de vos ir a nosa
música, chamade ao 699 336 270.
■ Portuges hiztunak, portuges es-
lolak edota elkarrizketak elkartrukatu-
ko lituzke Euskarazko eskolak hartu
eta elkarrizketetan parte hartzeagatik.
Telefonoa: 645 207 868 (Xavier) E-
posta: xavier@kaixo.com.

■ Casa de turismo rural en Ponte-
caldelas, con capacidade para 8 per-
soas, alúgase enteira para fins de se-
mana ou semanas completas. Máis
información no telf. 606 343 527.

■ Véndese baixo comercial na rúa
Espedrigada (Balaidos) de Vigo, de 65
m2 por 54.000 euros. Telf. 667 357 056.

■ Informática. Aulas particulares:
windows, office, internet e visual ba-
sic. Tlf. 617 784 692.

■ Se buscas recursos educativos e
programas informáticos en xeral,
visita a miña páxina persoal “En gale-
go”: http:www.engalego.tk con centos
de utilidade e aplicacións.

■ Merco violonchelo de segunda
man, en bo estado, tamaño 1/2. telé-
fono ou mensaxe no 630 708 731.

■ Vendemos números atrasados de
Página Abierta, Viento Sur, El Viejo
Topo e outras revistas de temas so-
ciais. Consulta Libroteca 21: es.geoci-
ties.com/libroteca21/index.html

■ Teño 28 anos e comparto contigo
o interese pola Galiza e o galego.
Se es muller que valora a amizade e
as cousas bonitas da vida, desexo
que me escribas e así poderás contar
cun novo amigo. Xosé, carriza1@la-
tinmail.com♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

O colectivo Xuntanza de Galegosen
Alcobendasorganiza a III edición
deste encontro de gaitas tradicio-
nais, dentro da VII Romaría do Pol-
boe III do Mexillón, que se celebran
do 5 ao 7 de marzo no concello ma-
drileño. Os participantes terán que
levar traxes tradicionais galegos, ao
igual que as gaitas. O tambor e o
bombo deben ser de pelello. Os mú-

sicos deberán concentrarse ás 17:30
do día 6 na Praza Mayor, sita na
Gran Manzana, diante do concello
desde onde se partirá en pasacorre-
doiras até a Praza  de Artesanía. Pa-
ra máis información e confirmación
de asistencia enviar antes do domin-
go 22 un fax ao  916 515 646 ou un
correo a xuntanza@xuntanzadeal-
cobendas.com.♦

EncontrEncontro de Gaitas en Madrido de Gaitas en Madrid

A China
Imperial é

unha mostra
que

poderemos
contemplar

no Centro
Social

Caixanova
de VIGO.

Uxía canta
este venres

5 en
VILAGARCÍA.

Dulce Pontes
cantará o
sábado 6 en
GUIMARAES.



H. VIXANDE
Despois de moito pelexar, Mí-
riam Gil conseguiu un equipo
de fútbol onde xogar, pero
cando foron a apuntarse a
unha liga local, deixárona fó-
ra por ser muller, iso que o
campionato xógase nas insta-
lacións do concello de Vigo.

Tal e como anda o mundo, aín-
da que non me guste, non me
sorprende o que aconteceu.

Eu tamén sabía o que ía pa-
sar, só me trabuquei acerca de
quen me ía discriminar. Pensaba
que ía a ser a empresa, pero non,
foron os que organizan a liga.
Para a empresa, o MEDTEC,
non había ningún problema.

Pero que pasou exactamente?
Montamos un equipo na em-

presa e o ano pasado xogamos
partidos entre nós. Eu conseguira
un campo para xogar e este ano
un compañeiro soubo dunha liga
de empresas e decidimos apun-
tarnos. Falamos coa nosa empre-
sa e aceptou poñer as equipaxes e
pagar os 120 euros de ficha. Nós
tiñamos que dar unha copia do
DNI, da tarxeta sanitaria, entre-
gar unha foto e seis euros.

E que pasou?
Que cando entregamos as fi-

chas, os da liga dixeron que eu
non podía xogar.

Que liga é esa?
É unha liga de sete empresas

que se chama Federación Pro-
vincial de Ligas de Empresa, na
que participan Caixanova, Vidis-
co, Indugasa, Hospital do Mei-
xoeiro, Hospital Xeral, Medtec e
Paulino Freire.

Tras falar co encargado da
Liga, que dixo?

Deume largas, que si o ano
que vén..., que si nesa liga non
podían xogar mulleres...

É verdade?

Para nada, non hai ningunha
norma escrita que indique iso. El
aseguroume que se reuniran os
directivos da liga e que dixeron
que eu non podía xogar. Antes ca
min, falaron con el dúas persoas
do meu equipo e cando o fixen
eu, díxome que non era nada per-
soal, que si quería podía xogar
ao tenis porque non había nin-
gunha competición paralela de
mulleres. Só lle faltou dicirme
que tamén podía xogar á goma.

Que pouco flexíbel!
Flexíbel moito, pero non co-

as mulleres. Cando discutín con

el, dixo que admitiran o noso
equipo cando xa tiñan o calenda-
rio feito e que se saltaron as nor-
mas en varios casos para que al-
gúns equipos puideran xogar. Eu
non incumpría ningunha norma,
pero non podo xogar.

Que di o resto do equipo?
Apóiame. En principio, os

compañeiros non querían xogar,
pero no equipo non todos son do
meu departamento e eses non
quixeron mollarse por min.

Xa se sabe, o machismo
afecta a todos.

O que pasa é que aquí nin-

guén é machista se iso non lle su-
pón un sacrificio.

Ten subvención a competi-
ción?

Ten que tela, xoga en campos
municipais e a ficha é moi baixa
como para poder pagar os cam-
pos e os árbitros. Non entendo
como Corina Porro permite que
haxa unha competición nas ins-
talacións do concello na que se
discrimina as mulleres.

É nova a paixón polo fútbol?
Gústame xogar desde peque-

na e sempre tiven a ilusión de ter
un equipo, pero nunca se sumaba
ningunha muller, até que hai
dous anos montamos un equipo e
comezamos a xogar o fútbol sala
nunha liga local feminina.

Pero isto non ten nada que
ver con iso.

Non, a discriminación chega
cando entramos eu e os meus
compañeiros de traballo nesta
outra liga, que é de fútbol sete e
na que non hai paralelamente un-
ha competición feminina. Des-
pois de ter eu o problema, varias
mulleres máis do choio sumá-
ronse a min. Se non hai ninguén
que pretenda xogar nun equipo
misto, nunca se vai dar o caso.

Nunca se sabe, ao mellor to-
do isto serve para algo.

Desde logo, como o consiga,
o primeiro partido vanme dar
moitos paos, seguro que me co-
lleron de ollo.

Tamén cabe a posibilidade
de ir xogar a ver si cola.

Por poder, podía. Teño a equi-
paxe, elixín eu a vestimenta do
equipo e quixeron que eu tivese
unha, pero non teño ficha, de mo-
do que non vou poder xogar.

Tan divertido é o fútbol?
Gústame, pero só xogar, por

facer deporte. Non me gusta ve-
lo, non sigo ningunha competi-
ción. Non son futboleira.♦

Nº 1.119
Do 4 ao 10
de marzo
de 2004 Aúltima razada de vito-

rias futbolísticas do
Barcelona non fora

prevista por ninguén. Se ca-
dra unicamente polo espe-
ranzado e neófito presidente
do equipo. Ronaldinho sor-

prende porque ten máis gol
que o que lle coñecían os
que o ficharon. A súa alegría
é contaxiosa. O Barça, que
hai pouco non contaba, ago-
ra xa vai cuarto e aspira ao
segundo lugar. En todas es-

tas circunstancias está a pen-
sar o equipo de campaña do
PSOE. Unha remontada, un
milagre. Se lle pasou ao
Barça porque non a nós? din.
Debería ZP rizar o cabelo e
aprender brasileiro?♦
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Soidade
FRAN ALONSO

As relacións sociais
cambian acelerada-
mente. O individua-

lismo das sociedades urba-
nas contemporáneas, as
novas formas e hábitos de
vida, o uso abusivo da tele-
visión como fonte de ocio
e a entrada das novas tec-
noloxías na vida doméstica
están a construír para o fu-
turo unha sociedade radi-
calmente distinta. Coas sú-
as vantaxes e inconvenien-
tes, pero radicalmente dis-
tinta. Nese individualismo
que impregna a vida mo-
derna, a soidade das perso-
as faise moito máis patente
ca nunca. E a comunica-
ción, coas súas linguaxes
(política, publicitaria, co-
mercial, social, informati-
va…) é cada vez máis so-
fisticada, máis mediatizada
e menos espontánea. Tan
sofisticada, que por veces
asumímola sen sermos
quen de descifrala. Evi-
dentemente, este tipo de
sociedade, que ademais
muda vertixinosamente,
xera unha serie de conse-
cuencias negativas que es-
tán directamente relaciona-
das cos hábitos e ritmos de
vida: illamento, angustia,
frustración, depresión, de-
sesperación e, por veces,
violencia. Os propios ado-
lescentes, por exemplo,
empregan hoxe xeitos de
saudarse terriblemente
contundentes nas súas for-
mas. E, desde a xanela dun
coche, somos quen de in-
sultar outro condutor por
un incidente polo que nun-
ca insultariamos un peón
que tivésemos enfronte. 

O individuo urbano
nada sabe, practicamente,
dos seus veciños, pero en
cambio, pode manterse
en contacto permanente a
través do correo electró-
nico con persoas que es-
tán a moitos quilómetros
de distancia, ou pode par-
ticipar en chatscon xente
á que non coñece e á que
non pode ver, observar,
sorrir ou tocar. Sen dúbi-
da, as relacións sociais
están a perder a súa medi-
da humana ao tempo que
as irrenunciables vanta-
xes das novas tecnoloxías
acurtan distancias. Pero a
medida que as distancias
se acurtan, a soidade
agrándase indefinidamen-
te e sentímonos máis de-
samparados ca nunca. A
comunicación humana
asústanos e a proba é que
hoxe calquera pode sen-
tirse incómodo compar-
tindo o ascensor cun veci-
ño. A soidade, ese é o de-
signio do noso tempo. Só
así se explica tanta angus-
tia, tanta desesperación e
tanta violencia gratuíta.
Só así se explica que un
individuo sexa quen de
matar outro dun disparo
por unha simple discu-
sión na estrada.♦

Ano XXVII.
IV Xeira.

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

Os xoguetes
de Xaquín
Lourenzo
para gozar
das Letras
2004

Os xoguetes
de Xaquín
Lourenzo
para gozar
das Letras
2004

Míriam Gil
‘Botáronme dunha liga de fútbol por ser muller’

PACO VILABARROS


