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AÍNDA QUE O DEBATE
está solapado na campaña
electoral, a configuración te-
rritorial do Estado, vai ser o
tema central na próxima le-
xislatura. Así o recoñeceu o
mesmo Mariano Raxoi en
declaracións á Ser o 10 de
marzo. Xa que logo, Galiza
xógase moito máis nestas
votacións que o feito de que
goberne Raxoi ou Zapatero.
A historia próxima demostra
que o decisivo para Galiza é
a forza que ela mesma como
tal teña en Madrid, a capaci-
dade de influencia, e non a
proxección de Madrid na
Galiza a xeito de “solidarie-
dade” ou paisanaxe. Cun
Mariano Raxoi que desauto-
rizou o “galeguismo” e o
“rexionalismo” dentro do
seu partido ao comezar a
precampaña e un PSOE ga-
lego dividido e incapaz de
condicionar a Zapatero co-
ma o catalán. Un PSOE que
rexeita o pacto cos naciona-
listas e prefire xogar catro
anos máis na oposición, o
papel de Galiza no Estado
semella depender máis dos
resultados e da estratexia
que siga o nacionalismo. A
historia tamén demostra que
o chamado voto xeográfico
ou nacionalista é, finalmen-
te, máis decisivo á hora de
defender os intereses pro-
pios que ducias de parla-
mentarios de obediencia
estatal elixidos nas mesmas
provincias. Poderíamos citar
o casos de CiU, pero tamén
o de Coalición Canaria. O
cambio de rumbo emprendi-
do polo BNG, disposto a
chegar a acordos en Madrid
co partido gobernante po-
ñendo os intereses galegos
como premisa única, dalle
unha nova dimensión ao na-
cionalismo galego, sobre
todo, se como parece, non
vai existir maioría absoluta.
Pola contra, un BNG sen
peso podería deixar a Gali-
za fora da dinámica de re-
formulación estatutaria que
van acometer en Euskadi,
Catalunya Andalucia e Ca-
narias. Galiza atoparíase, de
novo, na obriga de gañar o
seu dereito de “nacionalida-
de histórica” nas rúas para
superar a novo “aldraxe”
que se aveciñaría.♦

Medra a asistencia aos actos
do Día da Muller Traballadora

(Páx. 15)

HISTORIA DE GALICIA
RAMÓN VILLARES

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

Pensan os madrileños ou os
murcianos en Galiza cando votan?
Por que ti pensas neles?

O Día da Clase
Obreira Galega
lembra
os traballadores
de Izar e
os sindicalistas
de Lugo castigados

(Páx. 17)

Veciños da Coruña
sofren a dureza
gobernativa

(Páx. 18)

O pasamento de
Luísa Villalta magoa
a cultura galega 

(Páx. 23-25)
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Semellaba todo decidido, coma
se os resultados electorais estive-
sen escritos nos pactos que o PP
e o PSOE acordaron nestes catro
anos: Raxoi presidente e Zapate-
ro a foguearse catro anos máis na
oposición “construtiva”. 

Pero non todo estaba escrito.
Os distintos inquéritos coinciden
en que non haberá maioría absolu-
ta no Congreso. Era parte da men-
saxe electoral do BNG, pero pou-
co acreditaban en tal posibilidade. 

A incerteza electoral reflecti-
da nos inquéritos mudou moitas
cousas na campaña. Un Mariano
Raxoi que na anterior semana
daba por “pechado o Estado das
autonomías”, tiña que mostrarse
disposto a “pactalo todo, desde o
modelo de Estado á loita contra
o terrorismo”. A mensaxe non ía
unicamente dirixida ao PSOE,
con que ten aínda en vigor varios
acordos nestas materias.

Tamén o PSOE decidiu variar
a mensaxe en tales asuntos, con-
vertidos no debate de fondo da
campaña. O escollido foi Rodrí-
guez Ibarra, cancerbeiro socialis-
ta das esencias españolas. O pre-
sidente extremeño, ante a visita
de Rodríguez Zapatero, acordou-
se do manifesto de Pascual Mara-
gall de hai sete anos e opinou: “a
Constitución está superada en di-
versos aspectos, porque é froito
dunha xeneración e dunha eta-
pa”. Frase calcada do manifesto
do presidente catalán. Ibarra
aclarou que esa reforma non po-
de rachar a “cohesión nacional”.

Para que non haxa medo, o
candidato nacionalista pola Co-
ruña, Francisco Rodríguez, dei-

xou claro o BNG “non pon en
perigo a idea de España”. Tan
claro como a mensaxe que repite
unha e outra volta o voceiro na-
cional do BNG, Anxo Quintana:
“somos nacionalistas e o único
que nos interesa é Galiza”.

Pero Fraga está preocupado,
ao que se lle escoita, polo equipo
de goberno que Raxoi podería
deseñar en Madrid e móstrase
disposto e contento con cederlle
“os conselleiros que fagan falta”.
Mesmo fala dun “goberno fun-

damentalmente galego”. Se Fra-
ga pensa que o máis importante e
ter ministros en Madrid para que
Galiza se beneficie, os dirixentes
estatais do PSOE, pola súa parte,
veñen a Galiza e ofrecen a súa
“solidariedade”.

Dous xeitos de mostrar o pa-
pel subordinado de Galiza no Es-
tado, denuncian no BNG: “desde
o PSOE ofrecen unha solidarie-
dade que ninguén lles pide e Fra-
ga subordina os intereses de Ga-
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ELECCIÓNS XERAIS

A incerteza electoral, reflectida nos inquéritos,
mudou a última semana de campaña

A bipolarización PP-PSOE non oculta o futuro
papel dos partidos nacionalistas

AFONSO EIRÉ

Ninguén se fía dos inquéritos, pero condicionan a campaña electoral. A previsíbel ausencia de maio-
ría absoluta que indican, acrecenta o papel dos partidos nacionalistas. Raxoi afirma que está disposto
a falar da reforma dos estatutos de Euskadi, Catalunya e Andalucía. Rodríguez Zapatero prefire a
oposición a pactar cos nacionalistas. Galiza pode quedar descolgada da recomposición do Estado.
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liza aos de Madrid coma sempre
fixo”. Quintana sinala que o im-
portante é que “Galiza esteña
presente en Madrid, non que Ma-
drid o esteña na Galiza”.

Polaridade ficticia

Malia que os expertos demoscópi-
cos afirmen que o minguado uni-
verso dos inquéritos non permite a
asignación de escanos, recordan-
do fracasos anteriores, tanto PP
coa PSOE deseñan os últimos dias
da campaña coa creenza de que
ningún partido ten asegurada a
maioría absoluta. Ambos preten-
den competir polo chamado voto
centrista, que sería onde se sitúan
a maioría dos indecisos.

O director da campaña socia-
lista, Xosé Blanco, comentába-
nos o dia seis, no momento de
recibir un inquérito interno que
situaba o seu partido a tan só
dous puntos e medio do PP,  que
aínda era posíbel que lle gañasen
á dereita.  Zapatero e tamén
Blanco, reafírmanse en que só
así formaran goberno. Esta atitu-
de enfada sobretodo á esquerda
española, que olla a decisión so-
cialista como “unha imposición
dos poderes económicos”.

Outros pensan que Zapatero
se conforma con conseguir uns
bos resultados que lle permitan
agardar catro anos máis, e de-
fenden, como o socialista Blanco
Valdés, que é millor estar na
oposición que un pacto cos na-

cionalistas. No PP traballan, pola
súa banda, coa posibilidade de
que un goberno de Raxoi en mi-
noría se vexa na obriga de adian-
tar as eleccións.

Temos así que, de fiar nos in-
quéritos, malia a que a desputa PP-
PSOE semelle única, ao final quen
decidirían serián as forzas naciona-
listas. CiU segue a lanzar a mensa-
xe de que non haberá un pacto glo-
bal e que discutirá tema a tema.
Raxoi afirma que está disposto a
pactar “pero sen chantaxes”. Os
votos de Coalición Canaria poderí-
an non chegarlle ao PP, sobre todo
se os das illas quedan en só tres de-
putados. Coalición Canaria vese na
obriga de reafirmar as súas caracte-
rísticas propias un ano antes de
constituirse en partido. Vitor Alon-
so, coordinador da Asemblea Ma-
jorera, un dos partidos integrantes
da coalición canaría, comentoulle
A Nosa Terraque a disposición a
chegar a acordos co PP, se son ne-
cesarios, vai ter esta vez un coste
moito máis alto para Madrid.

Os posíbeis acordos

O PNV tampouco quere saber
nada de acordos co PP, non sen-
do que dese un xiro copernicano
á súa política. Xiro que poucos
agardan de Raxoi.

Mentres tanto, os nacionalis-
tas galegos insisten en que, ante
este panorama, o BNG pode ter
moito que dicir en Madrid. Mós-
transe dispostos a dialogar con
todos dos temas que lle interesan

a Galiza. Pero tamén fan fincapé
en que hai temas como os das li-
berdades individuais ou a políti-
ca exterior que os arredan das or-
ganizacións políticas estatais.
Nesta campaña, ao contrario de
hai catro anos, o BNG pon o
acento no nacionalismo e non no
seu carácter de esquerda. Cosi-
deran que este último está nídio
xa para a cidadanía.

A bipolarización da campaña
entre PP e PSOE tampouco se ob-
serva cando se confrontan nos
grandes temas. As diferencias son
difíceis de apreciar, aínda que o PP
acuse ao PSOE de radicalismo. A
dereita desarmou estes catro anos
ao PSOE cos acordos antiterroris-
tas, coa “unidade nacional” e co
perigo nacionalista. Ao PP chéga-
lle con mover os demos que soste-
ñen o seu ideario para que o PSOE
recúe. O efecto “catalán” tornado
en “efecto Carod” tamén se volte-
ou contra os socialistas. 

Mentres tanto, Julio Llama-
zares,  declara: “ETA tamén me
chamou a mín para falar e non
quixen”. Nin sequer se escoita o
seu eco. IU esta vez non lle inte-
resa ao PP porque non forma
parte da pinza, nin ao PSOE por-
que xa non é que non queira pac-
tar con eles, senón que trata de
facerse cos seus votos.

A campaña segue e Aznar
até pediu o voto “por Expaña”
aos que están “enfadados con-
migo” e Raxoi di que se no
PSOE fosen patrioticos preferi-
rían que gañase o PP.♦
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Galiza non ten catro deputa-
dos máis porque, segundo
Fraga, “non foi posíbel tra-
mitar a tempo” a reforma da
Lei Electoral que o Parla-
mento autónomo aprobara
solicitar. O proxecto, que
partiu dunha iniciativa do
BNG, trata de que os emi-
grantes galegos que compu-
tan á hora de votar, conten ta-
mén á hora de adscribir esca-
nos as provincias galegas.

O acordo parlamentario
tomarase no mes de maio do
ano pasado. En setembro,
segundo Fraga, o acordo
acadado na Cámara autóno-
ma foi enviado ao Congreso.
Ao finalizar axiña a lexisla-
tura, segundo Fraga, non se
pudo tramitar.

O parlamentario do
BNG, Alfredo Suárez Canal,
considera que “máis que fal-
ta de tempo, a perda de depu-
tados na Galiza débese á fal-
ta de capacidade de Fraga
Iribarne para lograr que se
tratase en Madrid”.

Aínda así, Fraga coinci-
de cos nacionalistas en que
os cambios demográficos,
constantes nos últimos
anos, perxudican a Galiza,
propoñendo tamén que se
teña en conta o Censo Espa-
ñol de Residentes Ausentes
para a atribución de esca-
nos.

Galiza perdeu tres depu-
tados desde a restauración da
democracia. Dos 27 de 1977
pasou aos 24 deste ano.♦

Roi Cagiao

Fraga apoia a proposta do BNG
para que Galiza teña catro
deputados máis no Congreso

O liberalismo de combate que
arrebola o PP significa que se
racharon os límites do consenso
e que se reafirma a hexemonía
dun sector das élites centrais,
aínda a costa de falsear siste-
maticamente a realidade. Pero
non é unha “volta ao pasado”,
como algúns afirman, senón
unha viaxe ao futuro. Un futuro
deseñado polos Neocom, o gru-
po político máis influinte na
Administración Bush. Robert
Kagan, membro destes Liberais
Desacomplexados, inspirador
da actual política dos EEUU,
reivindica a devolución do po-
der ás élites, o control do ima-
xinario colectivo para lexitimar
a xestión da incerteza, a mitifi-
cación do realismo político, re-
chazando o consenso e negando
a bondade humana. (“Que in-
grato e ignorante é o pobo”, ex-
clamaba Jiménez Losantos na
COPE ao analisar os inquéritos
electorais que non lle daban
maioría absoluta ao PP).

A FAES, fundación que
preside José María Aznar, foi o
grande taller desta ideoloxía

neoconservadora adaptada ao
Estado español. Baixo esta
doctrina podemos entender
non só a utilización da loita an-
titerrorista na campaña electo-
ral, as mencións a Hitler, as
descualificacións diarias aos
adversarios, senón toda a polí-
tica do Goberno español nestes
últimos catro anos, desde o
Prestige a guerra de Irak e a
súa negativa a darlle explica-
cións á cidadanía, porque con-
sideran como o seu deber diri-
xir, falseando e ocultado os da-
tos se é necesario.

Non é pragmatismo ram-
plón o de Aznar cando pretende
homoxeneixar a que el denomi-
na “identidade nacional”, senón
un dos principais principios
ideolóxicos dos “Neocom” es-
pañois, como afirma Rafael L.
Bardagí, ex asesor de Federico
Trillo e subdirector de investi-
gación do Instituto El Cano.

O problema agrávase por-
que unha parte dos dirixentes e
militantes socialistas teñen unha
doble militancia mental no que
respeta ao modelo de Estado.♦

Os Liberais
desacomplexados
mandan na campaña

Existe outras opcións galegas
que tamén se presentan ás elec-
cións. A FPG, con Méndez Fe-
rrín de candidato ao Senado,
defende o dereito de autodeter-
minación e unha nova orgaiza-
ción territorial galega baseada
nas parroquias e comarcas. Re-
chazan o imperialismo, solida-
rízanse co povo cubano e  ira-
quí e rexeitan a globalización.
Móstranse contrarios a Lei de
Partidos e piden a imersión no
galego dos inmigrantes.

Tamén Coalición Galega

concurre aos comicios pensando
na posiblidade de pór a andar un-
ha organización de “centro gale-
guista” decisiva antes das próxi-
mas autonómicas. O mesmo de-
manda Democracia Progresista
Galega, que critica a PP, PSOE e
BNG por igual por “non de-
fender os intereses de Galiza”.
Pero o aprtido capitaneado por
Soto non se presenta, agarda o
rexurdir do Partido Galeguista.

Tampouco se presentan os
indepedentistas de Nós-UP que
piden a abstención.♦

Outras opcións galegas
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Que proxectos se compromete
a defender para Galicia?

O PP ten un proxecto igual
para toda España, sexa Murcia,
Valencia ou Galicia. Non pode-
mos perder de vista que estamos
escollendo un Goberno para o
Estado, no autónomo. Nós que-
remos que en todo o territorio
haxa as mesmas oportunidades.
Os aspectos máis importantes
dos que nos preocupamos son o
combate contra o terrorismo e a
convivencia pacífica para que
todo o mundo poida aproveitar
as oportunidades que lle brinda
o Estado de dereito. Por suposto
tamén temos un proxecto ambi-
cioso de acadar o pleno empre-
go no 2010. Queremos crear
máis oportunidades para todo o
mundo. Para os novos, para os
maiores e os empresarios. Non
hai que esquecer que quen crea
os postos de traballo son os em-
presarios. Os políticos non po-
demos máis que darlle facilida-
des para que fagan posíbel xerar
ocupación.

Unha das críticas da opo-
sición e dos sindicatos é que o
emprego xerado nas últimas
dúas lexislaturas é máis pre-
cario.

Nos últimos catro anos creá-
ronse catro millóns e medios de
postos de traballo en toda Espa-
ña. Isto supón máis da metade
do emprego creado na UE. A
economía medrou case o dobre
que a europea. Con isto non que-
ro dicir que está todo resolto.
Hai que seguir afondando para
mellorar as condicións de traba-
llo e axustar a formación as de-
mandas do mercado. 

Outro das críticas da oposi-
ción é por ter baixado os im-
postos directos pero subido os
indirectos, aumentando así a
presión fiscal.

Entendo ben que cando non
hai argumentos haxa que reco-
rrer a isto porque as posibilida-
des de Goberno para eles son re-
ducidas. Por iso en lugar de pre-
sentar un programa de Goberno,
presentan un programa de ilu-
sións. Para xerar incertidume te-
ñen que mentir. O PP baixou os
impostos nos últimos oito anos
dúas veces por uns importes de
5.000 e 3.800 millóns de euros.
E agora imos seguir baixándoos
porque o déficit público está
contido e temos superávit orza-
mentario. Se a isto lle engadimos
que hai catro millóns e medio de
persoas que traballan, é normal
que recademos máis. Isto non o
invento eu nin o PP. Arthur Lafer
xa dixo que a medida que au-
menta a presión fiscal, vai incre-
mentándose a recadación. Ao
chegar a un punto, aínda que se
siga aumentando a presión fiscal,
a recadación diminúe. Nós leva-
mos isto á práctica, para lograr
que suprimindo o IAE se benefi-
cien máis de 80.000 coruñeses.
Tamén para que o imposto de so-
ciedades pase do 35% ao 20%, e
con isto os empresarios poidan
xerar máis emprego. Algúns po-
den defender o contrario, pero eu
penso que cun pouco menos de
Estado está mellor representada
a sociedade e a persoa.

Por que recadando máis co-
mo di vostede, os datos indican
que o Estado español está á co-

la de gasto social en Europa?
A min gústame acompañar as

afirmacións de datos, porque non
creo nos actos de fe nin nos
apóstolos da política. O gasto sa-
nitario por persoa no ano 1995
era de 550 euros e no ano 2003 é
de 914 euros. Tamén considero
que é falso porque cando se lle
pregunta as persoas nas enquisas
polo nivel de satisfacción sanita-
rio, este aumenta. Obviamente
hai que seguir mellorando no
gasto en sanidade, educación e
pensións. Nós poderiamos facer
demagoxia e aumentar este ano o
gasto social nos orzamentos pos-
to que contamos cunha gran su-
perávit na seguridade social. Pe-
ro iso só seria propio dun Gober-
no irresponsábel e nós estamos
preocupados polo futuro. Por iso
agardamos que os 15 mil millóns
de euros que temos para as pen-
sións, ao final da vindeira lexis-
latura sexa 24 mil millóns.

Falar de gasto sanitario
alude directamente ao finan-
ciamento autonómico. En caso
de gobernar o PP vai modifi-
carse o actual modelo?

Ten que quedar claro que vai
gobernar Mariano Raxoi porque
a alternativa sería un conglome-
rado de partidos que non permi-
ten albiscar con que programa se
gobernará. O noso modelo de fi-
nanciamento está claro. O dos
outros partidos non. Cada cinco
anos revisamos o modelo. En
caso de terse que revisar non ha-
bería problema. O que acontece
é que nós temos que presentar
un modelo para todo o Estado,
mentres que hai partidos que se
presentan só pola circunscrición
de Galicia e falan dun modelo
virtual. Eu debato sobre realida-
des e non sobre hipóteses. O fi-
nanciamento autonómico pro-
porciona suficiencia e incorpo-
rou a dispersión poboacional co-

mo unha variante distributiva.
Estou de acordo en que en lugar
de distributiva pode chegar a ser
redistributiva e penalizar a quen
non ten dispersión. Isto si é
compromiso co país. Non abon-
da só con falar de feitos diferen-
ciais, senón que a estes hai que
darlles financiamento. Estou de
acordo con que aquelas compe-
tencias que se transfiren teñen
que ter suficiencia financeira e
tamén avanzar cara o modelo de
corresponsabilidade. 

Despois do anuncio do Pla-
no Galicia, este non se plasmou
nos orzamentos. Cando se vai
levar adiante?

O PP é o único partido que
garante o Plano Galicia. Vai
plasmar nos orzamentos de xei-
to claro aquilo que se poida ir
sacando adiante. Darémoslle á
Galicia costeira novas infraes-
truturas, pero tamén desenvol-
veremos o interior. Promovere-

mos a creación de novos par-
ques empresariais, proxectare-
mos novas autovías e faremos
que o AVE sexa unha realidade
que evite que ningunha cidade
galega estea conectada con Ma-
drid en máis de tres horas.
Apostamos tamén polas nosas
oportunidades de futuro. Esta-
mos na fachada atlántica, nunha
eurorrexión con máis de 5,5 mi-
llóns de habitantes. As infraes-
truturas portuarias van ser fun-
damentais para desenvolvernos.
A proba de que cumprimos é
que xa se está pagando a día de
hoxe a aquelas persoas afecta-
das polo Prestige que quixeron
cobrar. Tamén comezamos a
proxectar varios tramos de in-
fraestruturas necesarias para ser
competitivos no futuro. Logo
ven o PSOE a dicir que eles te-
ñen un Plano Galicia dous e re-
sulta que o orzamento é menor
que o do noso. É normal, as imi-
tacións son sempre peores e o
seu non é máis que un Plan 2. 

Relacionado co Prestige, o
Parlamento Europeo presen-
tou un informe non demasiado
favorábel ao Goberno español.

As instancias europeas teñen
unhas pautas de comportamento
e maneiras de traballo que hai
que respectar. Pero hai que dicir
que non se trata máis que do
punto de vista dunha persoa e
que existen outros moitos infor-
mes distintos. Nós estamos com-
prometidos coa recuperación do
medio ambiente. Eu prefiro falar
de desenvolvemento e non de
crecemento, porque hai que con-
templar os custes que este leva
parello para o medio ambiente.
O noso compromiso coa recupe-
ración de Galicia logo do aconte-
cido co Prestige é claro. 

Falou antes da importan-
cia das infraestruturas por-
tuarias. Que opina de que Pa-
co Vázquez patrimonialice a
construción do porto exterior
da Coruña?

O porto exterior da Coruña
é fundamental para que xurdan
novos mercados e polo tanto
novas oportunidades de nego-
cio para Galicia. No sistema ac-
tual prodúcese nun lado, trans-
fórmase noutro e consúmese
noutro. O ideal sería que todo
se fixese nun mesmo lugar. Pe-
ro como non é así, hai que ser
competitivos e o porto exterior
vai axudar moito neste sentido.
Unha vez sinalado isto, quero
dicir que me gusta defender as
novas maneiras como político.
Non todos somos iguais, igual
que non é o mesmo no fútbol
falar de Fran que de Luque.
Respecto a todas as formacións
políticas e non teño inconve-
niente en que digan o que que-
ren. É verdade que o Consello
de Ministros celebrouse na Co-
ruña, pero o Ministro que se
comprometeu a facer o porto
exterior foi Álvarez Cascos, do
PP. A formación política do se-
ñor Vázquez non ten poder para
dicir se unha cousa se fai ou
non. Os orzamentos, que eu sai-
ba até agora, quen os configu-
rou en Madrid e en Galicia foi o
PP. Xa se sabe que nestes mo-
mentos pódese dicir case de to-
do. Incluído que é a oposición
quen fai un porto exterior.♦
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Antonio Erias
‘A oposición ten un programa baseado

en soños’
RUBÉN VALVERDE

Preséntase como cabeza de lista do PP pola Coruña. Logo de moitos anos na vi-
da municipal, este catedrático en Económicas e afervoado seguidor do Deporti-
vo asegura que “Raxoi vai ser o vindeiro presidente español”. Cun ton amábel
explica ao máis puro estilo dos docentes, o programa económico do seu partido. 

PACO VILABARROS



En que consiste a mensaxe
electoral do Bloque?

A única alternativa posíbel
para solventar os problemas de
Galiza é que o BNG teña presen-
za no Congreso na vindeira le-
xislatura. O noso si a Galiza está
orientado a acadar máis peso
cualitativo e outros aspectos de
carácter xeral. O primeiro sería
buscar unha garantía para a de-
fensa das liberdades e dereitos
democráticos. En segundo lugar,
buscamos impulsar un Estado de
benestar real, sen precariedade
laboral e cos dereitos dos traba-
lladores cubertos. O terceiro
punto que defendemos é o res-
pecto á diversidade lingüística e
cultural Por último buscaríamos
unha política internacional base-
ada na paz e non no militarismo.

É un dos poucos políticos
que durante esta campaña está
insistindo na defensa das liber-
dades públicas. A que se refire?

Para empezar, o Goberno cen-
tral debe abandonar a súa actitude
de prepotencia e de falta de diálo-
go co resto das institucións, parti-
dos políticos e sociedade. Tamén,
hai que recuperar a idea de que en
democracia é normal a liberdade
de expresión e a discrepancia. Non
se poden utilizar temas tan graves
como o terrorismo para perseguir
os partidos nacionalistas democrá-
ticos. Agora practicase o macart-
hismo. En cuarto lugar, desexamos
que os medios de comunicación,
especialmente os de titularidade
pública, respecten unhas regras de
xogo de pluralismo e non estean
enfrontados á sociedade. Por últi-
mo, non se pode seguir identifican-
do partido con administración.
Deste xeito imos por un devalar
perigoso que nos leva a que en lu-
gar de democracia teñamos unha
autocracia ou democracia ultracon-
trolada, como nos Estados Unidos.

Foi o parlamentario galego
que más interveu no Congreso.
Para que serviu tanta iniciativa?

Para moitísimo. Temos que ha-
bituarnos a saber que os Gobernos
só actúan cando se ven premidos.
Por exemplo, nunha traxedia como
a do Prestige, os afectados do pri-
meiro nivel foron atendidos rapi-
damente pola nosa presión. Obvia-
mente sacáronlle moitos réditos,
porque ningún Goberno fai cousas
para logo non rendibilizalas. Pero a
nosa presión foi fundamental para
que se tomasen as medidas con
premura. Por outro lado, o modelo
de infraestruturas que tiña deseña-
do o executivo central era discrimi-
natorio para Galiza. Nós interviñe-
mos para que se modificase o pro-
xecto inicial e tivesen que incluír o
AVE, por exemplo. Tamén, en ca-
sos puntuais que afectaban a deter-
minados concellos ou persoas, in-
terviñemos para que se dese algun-
ha solución a base de xestións e de
peticións. Como resumo, podería
dicirse que o aspecto cuantitativo
dá mostra de que nesta lexislatura
tratáronse os problemas dende un-
ha óptica galega. Isto obriga a que
os outros partidos políticos con re-
presentación na Galiza teñan que
ter condutas moito máis matizadas
e facer que fan polo país e presen-
tar iniciativas. Todo redunda pois
en que Galiza teña máis peso, ma-
lia estar padecendo unha maioría
absoluta. Aínda que obviamente
non abonda para que se solventen

os nosos problemas.
A maior parte dos inquéri-

tos publicados indican que non
vai haber maioría absoluta na
vindeira lexislatura. Que supo-
ría isto?

O mellor que pode pasar para
un saneamento democrático no Es-
tado español e para que as nosas
actuacións sexan máis eficaces é
que non haxa un Goberno con
maioría absoluta. Tanto ten que es-
te sexa do PPou do PSOE. É o úni-
co xeito de que se respecte o plura-
lismo político. Unha vez dito isto,
ten que quedar claro que nós non
imos apoiar o PP. Primeiro, por un-
ha cuestión programática. En se-
gundo lugar, porque a súa política
durante estes catro anos fai enru-
biar a calquera. Se queremos ter al-
gunha alternativa fronte a isto, ha-
berá que buscar quen poida presen-
tala. Até agora o PSOE non deu si-

nais de vida nese sentido. En caso
de nós sermos necesarios para ato-
par alternativa, actuariamos en de-
fensa dos intereses de Galiza. A is-
to habería que unirlle un programa
progresista en política social, de li-
berdades públicas e en política in-
ternacional. Dito isto, tamén quero
advertir que se ao final goberna o
PP sen maioría absoluta, apoiare-
mos aquelas cousas puntuais que
nos parezan beneficiosas para Ga-
liza. E tentaremos que apoien cues-
tións que nós defendamos para de-
senvolver o país. Isto fixémolo
sempre. Non somos nin acólitos de
ninguén, nin tampouco temos pre-
xuízos para dialogar nunhas cir-
cunstancias democráticas. 

Sen maioría absoluta sería
máis doado negociar o apoio pa-
ra unha reforma do Estatuto?

Tería que producirse tamén un
cambio de Goberno en Galiza no

2005. Por iso é tan importante ob-
ter agora unha presenza conside-
rábel no Congreso. Deste xeito, o
futuro goberno galego tería unha
voz en Madrid proclive a que se
aprobase a reforma do Estatuto.
Isto é crucial para o noso futuro.
Igual que o é o modelo de finan-
ciamento que nós propoñemos.

O candidato do PP, Anto-
nio Erias, afirma que o mode-
lo actual de financiamento é
beneficioso.

O actual modelo fiscal é total-
mente prexudicial para Galiza por-
que non cubre máis que o 30% das
necesidades de gasto. Non temos
ningún tipo de autonomía financei-
ra. Nós queremos que a través dun-
ha axencia tributaria propia se reca-
den todos os impostos na Galiza.
Dende o IRPF até o de Sociedades.
O PP di que o imposto de socieda-
des non se pode territorializar, pero

é unha das vías pola que se escapa
gran parte da contribución galega
ao Estado. Se non figura na cesta
fiscal, ten que quedar claro que é un
dano que se lle fai a Galiza, porque
despois se nos acusa de non ache-
gar suficiente cantidade ás arcas
públicas. Tamén queremos contar
na balanza fiscal todos os recursos
que veñan da UE para Galiza. En
cuarto lugar, que se conte o fondo
de garantía. E por último que se
conte todo o gasto das sociedades
publicas do Estado. Feito isto, sa-
bemos que non lle imos ter medo
ningún ao resultado porque a pesar
de tantos anos de destrución masi-
va de sectores produtivos, non imos
ser deficientes. Avanzaríase así cara
un modelo de corresponsabilidade
fiscal no que a sociedade podería
ver como se administran os seus
cartos. De nada vale ter autonomía
política se non hai cartos para deci-
dir o que se quere facer. No caso de
haber un lixeiro desequilibrio entre
ingresos e gastos, haberá que lem-
brarlles aos señores do Goberno
central que para iso estamos nun
Estado. Se somos excedentarios te-
remos que transferir, e ao revés, se
somos deficitarios. Sempre deixan-
do a salvo a caixa da Seguridade
Social, que debe ser única. Este é
un debate fundamental no que nos
vai a vida para recuperar o orgullo
e non estar acomplexados. Seguin-
do ao dedo o discurso de que vivi-
mos do Estado está claro que nun-
ca imos poder ser nada.

Outro dos temas dos que fa-
la é de pedir flexibilidade ao Es-
tado á hora de aplicar os mode-
los económicos da OCDE.

Temos que acabar co paro, es-
pecialmente no sector máis mozo,
para evitar a emigración. Para iso
fai falta un plano de choque. En
primeiro lugar creando adhesión
de novo á agricultura, primeiro
motivo polo que habería que pedir
flexibilidade no modelo económi-
co. Tamén, introducir xente nova
na pesca de baixura. Habería que
obrigar a todas as empresas en Ga-
liza a colocar traballadores novos,
especialmente nas empresas de en-
clave, a cambio de axudas directas
á creación de emprego. En cuarto
lugar teriamos que obrigar a que
nesas empresas houbese institutos
de I+D+I e esixirlle ao Estado que
nos transferise as competencias en
tecnoloxía. Quinto, habería que fa-
cer unha relación horizontal de to-
das as empresas pequenas e media-
nas que existen na Galiza para ver
como poden aproveitar as sinerxias
entre elas para crear máis traballo.
E sexto, habería que facer un infor-
me de todas as persoas que teñan
estudos cualificados e ver en que
nichos dos sectores produtivos de
Galiza poderían ir colocándose pa-
seniñamente. A todo isto, habería
que engadirlle unha normativa que
impedise que os funcionarios se
xubilasen con máis de 65 anos, pa-
ra deixar prazas vacantes. Para po-
ñer en marcha este plano habería
que ter vontade política e que nos
deixasen cambiar as políticas da
UE. Porque se nos din agricultura
non, pesca e marisqueo non, indus-
tria naval non, industria enerxética
non, a industria de enclave non po-
de desenvolver aquí todos os seus
ciclos produtivos... Dicindo non a
todo e con catro ordenadores e ca-
tro empresas de servizos é imposí-
bel que nos desenvolvamos.♦
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Francisco Rodríguez
‘A Galiza váiselle a vida no modelo

de financiamento’
RUBÉN VALVERDE

Foi o deputado galego con maior número de iniciativas na anterior lexislatu-
ra. Vólvese presentar como cabeza de lista pola Coruña. Agarda que desta
volta o BNG acade grupo parlamentario propio no Congreso e que “despois
destes comicios non haxa maiorías absolutas para rexenerar a democracia”.
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Aos traballadores de Lugo represaliados.
Aos veciños do Eixo represaliados.

O dereito e a xustiza son cousas diferentes.
Así se expresaba o sentido común popular
cando a lingua era da colectividade, instru-
mento para comunicar e crear universos
simbólicos comunitarios. Hoxe, a mobiliza-
ción permanente das nosas facultades comu-
nicativas ao servizo da produción e o consu-
mo altera os significados do saber popular e
as súas función sociais. A sabia distinción
entre dereito e xustiza esváese; o dereito é
xustiza e a xustiza é dereito. Canda ela, na
realidade que as luces do espectáculo cegan,
desaparecen os dereitos que aínda nos son
formalmente recoñecidos. Mellor será pen-
sarmos unha nova oposición que comprenda
a distancia entre os dereitos lexislados e os
dereitos reais (ou a súa ausencia), entre o de-
reito formal e o dereito material. No novo
dicionario, xustizaexpresa as accións que na
realidade virtual, no simulacro, acoutan a
materialidade dos nosos dereitos; xusteza
abre colaboración entre os desexos colecti-
vos de emancipación, conciencia das necesi-
dades, e a súa plasmación no exercicio de
dereitos materiais. 

A sentenza que condena a tres compo-
ñentes dun piquete por un delito contra os
dereitos dos traballadores expresa o abismo
inabarcábel entre a xustiza e a xusteza como
encarnación do foxo que separa o dereito for-
mal do dereito material. O sentido común da
xustiza impón a ignorancia dese abismo con-
vertendo en norma as, cada vez máis, preca-
rias e flexibilizadas condicións materiais de
traballo. Creba así, de feito, a propia literali-
dade do dereito formal. O sentido común da
xusteza, por contra, esixe a constitución de
novos dereitos materiais e a clausura do
existente. Nunca coma hoxe foi tan patente a
contradición entre os dereitos materiais e os
dereitos formais. Nós tomamos partido para
que o proletariado contemporáneo pase de
obxecto indiscerníbel a suxeito activo grazas
á determinación colectiva de transformar os
dereitos materiais e superar así esa contradi-
ción, nunca sintetizala. 

Alén do eufemismo da súa función infor-
mativa, o piquete protexe a materialización
do dereito de folga. Así o recoñece o propio
dereito formal. Non debe esquecerse este pe-
queno matiz. Dato para xornalistas con des-
piste fun(da)cional. Seguro que as accións
dun piquete incomodan demasiados padais
exquisitos a destra e sinistra, mais non po-
den atacar o dereito dos traballadores. Se
acaso, interrompen o dereito dos empresa-
rios a clausuraren a materialización do de-
reito á folga. Non pode ter razón a sentenza,

logo, por moita arteirada xurídica que se lle
bote, por moito que se fundamente na per-
versión da linguaxe. Cómpre trasler nos seus
termos o castigo dunha acción que creba a
(falsa) liberdade de elección, sempre deter-
minada por formas diversas de coacción e
control: desde o probábel despedimento fun-
dado na precariedade até as maquinarias de
produción simbólica que articulan a supedi-
tación do traballador aos obxectivos da em-
presa  Só o empresario pode impedir (e de

feito só el o impide) o dereito á folga. Pero
con esta sentenza exemplarizante a xustiza
mófase tanto da xusteza que se incapacita
para comprender a materialidade que agocha
o dereito formal. Un acaba coa sensación de
que a idea do castigo penal precede á tipifi-
cación do presunto delito.

Toda acción que tenda a materializar de-
reitos colectivos, coma a dos traballadores
de Lugo ou a dos veciños do Eixo que de-
fenden a súa vida e os seus lugares, inte-
rrompe a lóxica e o ritmo regular do mando
e desvela anacos ocultos de realidade. É un
acto de sabotaxe simbólica que descobre a
estrutura de violencias en que se alicerza o
dominio sobre o traballo vivo. Desvela as
trampas do simulacro, os seus actores e máis
o abismo entre o dereito formal e os dereitos
reais. Tal ousadía ten que ser severamente
castigada. E reprobada polos medios de pro-
dución simbólica. Así, xornalistas de foto in-
telectual, mirada interesante, cabeza leve-
mente ladeada, dedos entre a liña da patilla,
o beizo superior e a queixada, pose reflexi-
va, fan virtuosismo coa frivolidade adquiri-
da nalgún supermercado da intelixencia.
Lois Blanco sintetizaba as liñas mestras do
discurso frívolo na última páxina de La Voz
de Galicia do 22 de febreiro con un exer-
cicio, talvez irónico, de contraste entre a fol-
ga de fame de militantes da CIG e a “sensa-
tez” dun Quintana “casi neoliberal”. Permí-
tasenos dubidar da relación entre o neolibe-
ralismo e a sensatez. E da identificación ne-
cesaria entre condenados e folguistas e o
BNG. Permítasenos, así mesmo, advertir a
ausencia de Quintana da manifestación do
29 de febreiro en Lugo. As eleccións impo-
ñen outras partituras e outros ritmos. 

Na súa columna titulada “Una vuelta a
las huelgas”, o xornalista osma arredor dos
“poetas rebeldes” que foron apoiar os fol-
guistas “para cantar contra la opresión de la
justicia”, verdadeira causa desta inocua (ou
inicua?) ironía representativa da relixiosida-
de contemporánea, que anatemiza insubmi-
sión aos preceptos do non discutíbel. Só lles
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Ano dous mil cento
e pico. A NASA, o
mesmo organismo
que descubriu que
hai millóns de anos
houbo vida en
Marte, acaba de
descubrir que houbo
vida en varias
comarcas de
Ourense. Segundo o
organismo
norteamericano, a
vida desapareceu
alá polo ano 2010,
logo dun
despoboamento
xeneralizado. Parece
ser, afirmou un
científico, que
primeiro
desapareceron as
vacas, logo os
porcos, até daquela
moi abundantes, a
xulgar por algúns
restos de cachucha
atopados, despois as
persoas, e finalmente
os ocalitos, que foron
os que máis tardaron
en extinguirse.

Din que Ana Pastor
parece unha colexiala
de internado inglés.
Retocáronlle tanto a
foto que lle quitaron
30 anos de enriba.

Galiza modernízase.
Antes o PP poñíalles
un autobús aos vellos

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

A xusteza da Xustiza
X. ANTÓN L. DOBAO

A sentenza contra os sindicalistas en Lugo pon de ma-
nifesto, segundo o autor, a necesidade de buscar no-
vas maneiras de defender os dereitos do traballador.

Cartas

Luísa, in memoriam
8 de Marzo
Máis que o verso, a corda, as teses
literarias, estrañaremos a luz da túa
voz amiga, a cantiga do teu ollar.

Espallábaste humana ao teu
redor.

Desde hoxe e para min todos
os 8 de marzo serán un pouco ti

Luísa Villalta, in memoriam.
EMMA ABELLA

Ricardo Ortega
Sempre se fala niso de que a xen-
te que sae pola televisión é coma
da familia, aínda que eles non o
queiran nin o crean. Tamén pare-
ce mentira que un leve mágoa
cando morre alguén descoñecido.
Mais todas estas cousas estrañas
pasáronme a min cando souben
da morte de Ricardo Ortega.

Queríalle ben porque era o
máis simpático dos xornalistas
que traballan fóra, porque o co-
ñecín cando todo o mundo na mi-
ña casa atendía máis aos telexor-

nais ca ás teleseries. No medio
daquela loucura do 11-S, el daba
sempre co ton certo para facernos
entender o que estaba a pasar.

Cando o despediran como co-
rrespondente en New York xa me
doeu porque no seu canto puxeron
un xornalista ben mao que nin o
que fala se lle entende. Por iso me
alegrei que aparecese outra vez,
aínda que fose metido noutra gue-
rra. Nunca pensei que fose morrer.
Din que era moi precavido. Supo-
ño que súa nai pensará o mesmo
ca min a esta hora: por que non
puxo un chaleque antibalas? Por
que aceptou ir até Haití sen con-
trato? Ás veces parece que os xor-
nalistas son tolos ou moito lle
queren a unha profesión que che
obriga a cousas coma esa.♦

MARÍA RODRÍGUEZ
(A CORUÑA)

Autogoberno
Alégrome de que o nacionalis-
mo, non só o galego, senón dou-
tras nacionalidades, tivese a ben

incorporar nos seus proxectos de
futuro a posibilidade de solicitar
maior cuota de autogoberno. Pa-
rece que espertamos do noso so-
no e lle perdemos o medo ao po-
der mediático dos gobernos que
hoxe mandan. Lembro que antes
había medo a que a sociedade
nos rexeitase, pois os gobernan-
tes do PP tachábannos de abert-
zales e de radicais. Pero puide-
mos amosar que o noso partido
–o BNG– ten identidade propia e
non se parece a ningún, pois as
nosas arelas son claramente ga-
leguistas. Creo que para que se
dean as circunstancias de que os
partidos constitucionalistas
aceptasen as nosas ansias de au-
togoberno debería abandonar as
armas a ETA. Pero é que nós non
podemos estar suxeitos a que a
ETA teña a ben facelo. Somos
vítimas do terrorismo e aínda
que apenas se verteu sangue na-
cionalista, pódese dicir que esta-
mos a ser prexudicados polas ac-
cións terroristas. Pretendo entón
amosarlle á ETA a necesidade de

que lles deixe aos políticos que
defendan as nosas arelas de auto-
goberno. Seguramente, se a ETA
non tivese nas súas propostas es-
ta da que estou a falar sería moi-
to máis doado conseguilo. As ar-
mas nunca tiveron razón.♦

HENRIQUE REI
(NARÓN) 

A criticar os viños
Supoño que os críticos, é un dicir,
da Irmandade dos Vinhosandarí-
an, estes días de entroido, a catar
moitos caldos. Dígoo en parte po-
las datas e, na outra parte porque
non apareceu a súa sección. Supo-
ño, tamén, que beberían xa varios
viños deste ano que comezaron a
sair ao mercado. Se é así, prégo-
lles, como interesado, me fagan co-
ñecer mediante este xornal cales
consideran bos e, tamén, dos que
renegan. Está ben o da cultura viti-
vinícola coa que nos veñen sermo-
neando desde o comezo da sección
pero, a min polo menos, gustaría-
me que se mollasen moito máis,

Continúa na páxina seguinte

ANA PILLADO



faltou, seica, “un póster del Che y la adhe-
sión de La Habana”. Lástima que no peor
dos versos dos poetas rebeldes haxa máis
exactitude que na palabra lisa da que fachen-
dea a columna, porque ese simple feito abon-
da para desprezar desde a distancia a súa ver-
dade xornalística revelada, profesión de fe na
infalibilidade do púlpito e do oficiante. Tam-
pouco lle imos pedir capacidade de observa-
ción para alén da tona do simulacro vista a
patente confusión entre opinión xornalística
e xuízo de valor relixioso-emocional sen ar-
gumentos. O xornalista exerce a súa lexítima
liberdade de opinión, madia leva. Nós, a no-
sa. Mais algo ocorre cando os veciños do Ei-
xo e os represaliados de Lugo non teñen a
posibilidade de exercer ese e outros dereitos.
É a gabia que separa o dereito formal do de-
reito material, imposíbel de albiscar coa sen-
satez da fe. Non é difícil de captar, aínda que
non se ensine nas facultades de xornalismo. 

En semellante aparello se argalla a posi-
ción das burocracias dirixentes de CC OO e
UGT. A argumentación in absentiade sindi-
catos, xornalistas con nome e foto e medios
de produción simbólica é unha e simple: xus-
tiza e xusteza son sinónimos; a semántica do
dicionario do sentido común sistémico non
admite impugnación. Só así se pode facer
parte da rede de control que o mando delega
en certos axentes sociaispara manter en pé a
explotación, o espectáculo e a dominación
que este agocha. 

A sentenza contra os tres traballadores de
Lugo é un acto de contención material de de-
reitos formais. Paradoxalmente, agudiza a dis-
tancia entre a legalidade e as condicións ma-
teriais do traballo. Esta distancia, máis ou me-
nos matizada, tenderá a manterse, pois é unha
fermosa ferramenta de control que clausura o
desexo de transcender a lóxica do mando
mentres produce unha identificación ilusoria,
tramposa, entre os dereitos formais e o seu
exercicio efectivo. A intervención limitadora
da xustiza será precisa sempre que o exercicio
efectivo dalgún dereito formal ocasione inte-
rrupción na cadea produtiva. Tamén está ga-
rantida, no mesmo plano, a ilimitada confian-
za na xustiza, no sistema, de CC OO e UGT,
imprescindíbel para elaborar inútiles informes
na comodidade do despacho e xestionar fon-
dos de formación, asunción do sometemento e
abismo entre asalariados e excluídos.

O Capital mobiliza as nosas facultades
para a produción tentando evacuar os puntos
de ancoraxe que o proletariado foi conquis-
tando durante un século enteiro. A precariza-
ción, a extensión das xornadas laborais, o ro-
ce coa marxinalidade e a ameaza permanen-
te de exclusión non son o efecto das políticas

perversas dun partido. Son necesidade con-
substancial aos modos de produción e de
consumo que caracterizan a sociedade con-
temporánea. A vil multitude produtora, sen
rostro e sen nome, asalta e interrompe este
movemento continuo posfordista con cada
acción colectiva, sexa folga xeral, sexa resis-
tencia contra o vial do Eixo. Denuncia o si-
mulacro, o abismo entre a reali-
dade e a representación especta-
cular que dela elaboran medios
de produción simbólica, partidos
e sindicatos do réxime. E inven-
ta formas políticas autodetermi-
nadas para alén do espectáculo
mercantil da representación po-
lítica. Crea proxecto de demo-
cracia absoluta, incompatíbel
coa representación. A reacción a
este asalto democrático constata
a supresión dos dereitos mate-
riais e a función alienante do de-
reito formal. Por iso é necesaria
unha refundación sindical que
comprenda e desvele esta reali-
dade, que proxecte alterala. Non para fixar
en lei certos dereitos, senón para unir todas
as forzas do traballo vivo fragmentadas no
capitalismo posfordista e inaugurar, na prác-
tica, o exercicio dun novo dereito material.
Se a esa necesidade se lle opón a lóxica da
representación e a finalidade electoral, clau-
súrase a necesidade de construír outro mun-
do posíbel. Se as organizacións sindicais con
espírito transformador (excluamos as buro-
cracias, maiormente as de CC OO e UGT, tan

innecesarias sempre) prenden na fascinación
do simulacro e desprezan a distancia irredu-
tíbel entre o dereito formal e o dereito mate-
rial estarán facendo parte dos mecanismos de
control, renunciando a unha organización so-
cial nova na que o traballo sexa cooperación
social produtiva non sometida á escravitude
do salario nin ao mando do Capital. A cues-

tión non é impugnar o carácter
represivo do PP, certo, máis in-
suficiente. Cómpre impugnar a
totalidade do sistema e as súas
maquinarias. Outramente, sere-
mos cómplices de cada repre-
sión, porque esta sempre será a
resposta a calquera ataque á nor-
malidade sen sobresaltos da ex-
plotación.

É imprescindíbel arestora,
por urxencia, a solidariedade e a
resistencia unitaria. O contrario
é indignidade. É necesaria ta-
mén a poesía rebelde tanto como
prescindíbel a opinión relixiosa
de xornalistas con foto. Mais

cómpre saírmos con algunha lección apren-
dida. A principal é que os dereitos non se ou-
torgan, non se piden, non se esixen. Os de-
reitos exércense, e nese exercicio materialí-
zanse e fanse constituíntes. Só a negación do
existente fai posíbel a afirmación do desexo
de emancipación.

Contra o vello mundo, construír e crear.
Ese é o proxecto.♦

X. ANTÓN L. DOBAO é escritor e lingüísta.
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das aldeas para que
fosen votar. Agora, o
BNG denuncia o PP
por “organizar un
transporte colectivo
de electores en...
Nova York”. Arrea!

Día 10. Acto en
Vigo convocado pola
Xunta de Goberno do
Colexio de Enfermaría
de Galiza. Daban
créditos, puxeron
autobuses desde as
outras cidades e
pagaron o xantar. Ao
final, unhas palabras
de... Ana Pastor.

O mesmo día.
Cadea SER.
Pregúntanlle a Raxoi.
Sabe algún idioma,
ademais do castelán?
O candidato dubida e
responde. Mmm. Si,
francés.

Pero que non cunda
o pesimismo. Algo
está cambiando. O
imperio Disney entrou
en crise.

Vén de escribilo o
ex ministro Maravall:
“A maioría dos
cidadáns prefiren as
listas abertas ás
pechadas. Non
embargante, non
cambian co seu voto
as listas dos partidos
nas eleccións ao
Senado, que son listas
abertas”.♦

‘Só
o empresario
pode impedir
(e de feito só
el o impide)

o dereito
á folga”

Xosé Lois

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

(de viño, claro) e lles puxesen no-
mes (marcas) aos bos e aos maos.
Está ben orientar a viticultores e
adegueiros, pero compartan tamén
con nós a súas catas. É un favor
que lles pide este escuro bebedor.♦

ROBERTO PEREIRA
(A CORUÑA)

Teoría do vello
É gratificante atopar persoas maio-
res coas que conversar, sempre se
aprende, é algo así como si fixeras
un master.O señor Cándido expli-
coume a súa visión das cousas no
tempo que estamos a vivir.

Mira Luís, aquí fai falla unha
guerra entre listos e “parvos”, na
que, por primeira vez na historia,
gañariamos os “parvos”. Foi
sempre, pero hoxe máis. Os lis-
tos gañan sempre, son os que
atopan modos para non pagar
impostos, agás cando lle convén,
non dan golpe, pero sempre tre-
pan e medran a costa dos demais.
Estes listiños, que por riba aínda
presumen de intelixentes, son un

perigo, pois a súa conduta é con-
taxiosa, por que aqueles que pi-
saron unha ducia de veces aca-
ban por decidirse a pisar tamén,
así non é estraño que o amiguis-
mo, o enchufismo, sexa algo co-
tián e ben visto por unha ampla
maioría da sociedade.

Aquí triunfan os aproveita-
dos, chaqueteiros e lambecús, e
de momento semella que gañan a
guerra. Está máis que demostra-
do que non todos somos iguais,
nin ante a lei, nin ante nada. O
certo é que o mundo non funcio-
nará mentres nel se impoñan es-
tas filosofias irresponsábeis,
mentres dominen os listiños en
vez dos intelixentes, e os busca-
dores da verdade e do ben co-
mún. Mentres se lle renda culto
ao sen vergoña, e se lles rían as
grazas aos cínicos, ou se siga
pregoando ao aire que o mellor é
vivir sen pegar golpe, seguirán
aparecendo gobernos corruptos,
políticos mediocres e incompe-
tentes, que por desgraza agro-
man por todas as partes.

Na outra banda estamos os
“parvos”, os que damos o calo,
os que temos conciencia e sentí-
monos solidarios coa xente,
aqueles para os que a honradez e
a verdade aínda son algo sagra-
do. Quizais por isto nunca habe-
rá unha guerra na que gañemos
os “parvos”, pero estaremos or-
gullosos de ser responsábeis e
máis humanos.

Que razón ten señor Cándido,
son moitos anos de experiencias
vividas, non obstante, penso que a
cousa vai cambiando de vagar.♦

LUÍS CHAPELA
(MOAÑA)

Humor gráfico
en ANT

Neste “o mellor dos mundos po-
síbeis” aínda hai moita xente (a
xente de ben) que se pregunta
como é posíbel que haxa violen-
cia de xénero, guerras coma a do
Iraq, e, en xeral, tantas inxustizas
no mundo. ¿Será que a violencia

é inherente á natureza humana, e
que polo tanto estamos condena-
dos a sufrila para sempre?

Eu nunca na miña vida tiven
unha pelexa, e contadas son as
veces que lle berrei a alguen,
nin fixen ningún tipo de violen-
cia sobre outra persoa; e coma
min hai miles e miles de perso-
as. Que pasa, que nós non so-
mos humanos ou que?

A violencia non é inherente
á natureza humana, como pre-
tenden facernos crer algúns, e
pode ser erradicada, por exem-
plo co humor.

Por iso é de agradecer que A
Nosa Terraaposte polo humor
gráfico galego, e é unha sorte
que conte coa certeza sobria de
Pepe Carreiro; a retranca de Xo-
se Lois; a frescura e intelixencia
dos útlimos en chegar, Guisa e
Napo, e os demáis que colabo-
ran no xornal.

Seguide así, sementando paz
e humor.♦

IVÁN CAMACHO
(TUI)



Os mozos
universitarios
galegos teñen
que emigrar
Xosé María Barxa, rector
da Universidade da Coruña,
é entrevistado polo diario
El Progreso (7 de marzo).
“É preciso –afirma– que
Galiza non exporte os seus
titulados universitarios co-
mo está a ocorrer, porque
acaban no mercado laboral
doutras zonas de España e
do estranxeiro ante a falta
de oportunidades na comu-
nidade. Hai que buscar un-
ha forma de insertalos aquí
no mercado laboral”.♦

O cuestionario
de Raxoi
Xosé Luís Losacomenta en
El Correo Gallego (5 de
marzo) a intervención de
Raxoi no programa No es lo
mismode Olga Viza. “Pre-
guntado por unha película

vista recentemente, Raxoi
non soubo dicir nada, mes-
mo apuntou desgana. Non
queda ben en quen foi minis-
tro de Cultura. Logo foi in-
querido polo que faría se
cruzase a Antxón, o etarra
histórico recén excarcerado
e en situación de plenitude
de dereitos. E dixo, sen tate-
xar: Chamar a policía. Du-
bidosa confusión sobre a le-
galidade vixente dun ex-mi-
nistro do Interior. A terceira
foi a da celebrada elección
da Marca como xornal de
referencia se só tivese un eu-
ro. Así se entende que quen
foi ministro portavoz, su-
ponse que ben informado,
non soubese nin pola prensa
do caso Fabra ou dos abusos
de Toques. Mais, parece que
niso consiste conectar coa
rúa: ler a Marca, chamar á
policía, por se acaso, e levar
unha década sen ir o cine”.♦

Celulosase La
Voz de Galicia
O pasado 4 de marzo, a cróni-
ca de La Voz de Galiciasobre
o mitin do BNG en Ponteve-

dra remataba coa seguinte
frase: “Mais, como a campa-
ña está a ser moi ligth –nada
farta e todo e biodixestivo–
nin sequera Fernández Lo-
resa emprendeu coa súa bes-
ta negra: a construción da pa-
peleira de Lourizán”. O mes-
mo día, a edición do mesmo
xornal en Pontevedra, infor-
maba non embargante de que
o BNG arremetera contra a
papeleira e de que Olaia Fer-
nándezacusara ao PP de fa-
vorecer a instalación ilegal de
ENCE na ría.♦

Sexopara
compensar
a pirataría
musical
Javier Blázquezcomenta no
suplemento Culturas de La
Vanguardia(3 de decembro
2003) o papel actual dos vi-
deoclips. “Hoxe, os video-
clips son o mercado da car-
ne. Poñer a televisión e ex-
poñerse a unha batería das
que se emiten en MTV ou
outro tipo de cadeas temáti-
cas é como entrar nunha es-
pecie de Disneylandia da
pel, porque, como di o críti-
co norteamericano Sasha
Frere-Jones, a televisión
musical nestes momentos xi-
ra arredor do corpo, non do
corpo como persoa, senón da
persoa de pescozo para abai-
xo, cousificada. A efectos
iconográficos, o pop de con-
sumo converteuse en costas
con pernas, músculos tonifi-
cados, ventres brillantes e
sude. Precisamente Britney
Spears (na imaxe) deu o sal-
to de modosa cantante para
preadolescentes a novo ob-
xecto de desexo en dúas di-
mensións grazas á sude que
perlaba a súa pel no clip de
I’m a slave 4 you, un dos pri-
meiros síntomas que anticipa-
ban que, no futuro, o pop de
consumo flirtearía co erotis-
mo máis explícito. Así foi”.
“Coa industria en crise, enga-
de Blázquez, coas vendas de
discos polo chan e os piratas
infrinxindo dano económico
serio, as discográficas e os
seus departamentos de mer-
cadotecnia puxeron en mar-
cha o mecanismo do sexo”.♦
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Darwin
BIEITO IGLESIAS

Un inquérito certifica que Zapatero supera en valoración a Raxoi
entre universitarios e no tramo dos que ingresan máis de 1.800
euros. A meirande simpatía polo Mariano experiméntana os

cidadaos con estudos primarios e menos de 900 ourosde paga. De acre-
ditarmos nas teses darwinistas do candidato do PP, aireadas por este se-
manario, concluiremos que o apoian as razas inferiores; aquelas que,
tras milenios de evolución, aínda están no mato primixenio, un pelo por
cima do chimpancé. Se Raxoi lese a London, en vez de a Fernández de
la Mora ou Moure Mariño, sabería que o darwinismo puro implica a
igualdade no punto de partida, no nacemento. Os grandestrusts e
combinaciós de negocios impídennos erguernos ó lugar que a nosa inte-
lixencia reclama. Por que? Porque non temos capital. Pertencemos ó
baixo pobo pero con esta diferencia: as nosas mentes figuran entre as
mellores. Señor Plutócrata, os nosos intereses dítannos esixir de vostede
vinte millós. Houbo un rei cun nome maldito polo ouro. Algún día, para
protexérmonos da competencia, farémolo rexistrar. Os Sicarios de
Midas.(Epístola dÁs mortes concéntricas). Jack London concibía un
Darwin esquerdoso, de aí que os protagonistas dos seus relatos sexan si-
carios anarcoides, independentistas polacos fuxidos da pouta dos czares,
mineiros ou cazadores do Grande Norte, tipos rexos beneficiados polas
leis da herdanza xenética, que non polos direitos sucesorios (léase repro-
dución da caste dominante). Os aristócratas do espírito nados en favela
mal se resignan, entrarán en combate por impor a súa preeminencia bio-
lóxica sobre peraltas pontevedreses que, se fosen criados en berce
cativo, talvez irían de burros e virían de albardas. Fóra a alma!♦

O blog do rumbar MANUEL RIVAS

A máis
Xuntos imos a máis. É o lema electoral do partido gobernan-

te, que tanto ten feito nos últimos anos por esgallar. Vexamos
o asunto dende o único punto de vista serio, o médico. Segun-

do a estatística oficial, da que deu conta o conselleiro de Sanidade, un
de cada cen galegos vai todos os días do ano á consulta do seguro. O
un por cento e todos e cada un dos días do ano. O un por cento! A el
parécelle moito, a min pouco. Semella polo ton que o conselleiro está
anoxado cos doentes polo gasto. Estamos ante unha información ou
unha advertencia para que non teñamos a febleza de enfermar? Cabe
pensar  que o conselleiro está a xustificar así o demoledor dato de que
o tempo de atención médica en Galicia é o máis escaso de toda a sani-
dade pública europea, e non por mor dos doutores senón polas  rañas
en orzamento e persoal.  A teimosía do doente galego ten esa razón de
ser: rabuñar minutos de asistencia, de socorro. O único xeito de
existir, pensará o doente galego, é existir como unha esaxeración esta-
tística. A marea cara ao consultorio, a revolución silenciosa dos doen-
tes. Como reacción, o mal humor da autoridade. A que vén tanto
enfermar? Outro dato de fonte non oficial confirma o mar de fondo, a
vaga de inquietude social que xa non pasa por partidos ou sindicatos
senón polos ambulatorios. Velaquí: incrementouse nun só ano nun
trinta por cento o consumo de tranquilizantes na Galicia. Imos a máis.

O desacougo dos frigoríficos. Fálase moito da transmisión de
doenzas de animais ao ser humano. A verdade é que cando penso en
escenarios dunha posíbel película de terror o primeiro que me vén á ca-
beza é unha desas moitas granxas de cría intensiva, de engorde
compulsivo, que vexo iluminadas na noite para que os polos, os cuxos
e os porcos non deixen de comer e non soñen coa herba fresca. Pero ta-
mén neste caso os animais son espellos esnacados nos que rebota a
imaxe humana. Os homes transmitimos aos animais algunhas das nosas
doenzas e moitas das nosas teimas. Outro asunto recorrente na socieda-
de hipocondríaca é o da transmisión de doenzas por parte das cousas. A
febre do automóbil, a adicción á máquina de apostas, os andazos do
acondicionador ou a xordeira dos altofalantes. Mais, egocéntricos, non
reparamos nas doenzas que nós lles causamos aos obxectos. Non falo
xa das cicatrices na chapa nin da afonía das cisternas. Falo de
sentimentos, de estados de ánimo. Por exemplo, o desacougo dos frigo-
ríficos. Ou a bulimia dos teléfonos móbiles. As cousas e as máquinas, a
igual que os animais humanos ou non, comparten o malestar. O estrés
das máquinas. Hai que procurar entendelas. Mais o que non é doado de
soportar certos días de inverno é a indiferencia da calefacción.

A conxugación oportunista. A linguaxe abre e pecha como
as lamas dunha persiana. Mellor aínda, como o posto de control
dunha alfándega. A vitoria e a derrota ordenan os pronomes, conxu-
gan os verbos, conquistan ou expulsan. O xornalismo futbolístico,
inequívoco e comprometido, expresa con brutal precisión a
intelixencia dun patriotismo oportunista: Se gañar, gañamos. Se
perder, perderon.

A outra cobiza. O egoísmo, ás veces, asenta en localizacións
sorprendentes. Por exemplo, cando lle oímos dicir a alguén: O peor
que poida pasar que me pase a min. Que pensamento máis egoísta,
que chulería!

A relatividade. Na véspera, de noite, Albert Einstein comía a
torta de cabodano dos seus fillos. Con moita enerxía, toda a masa e
a dupla velocidade, mesmo ás escuras. 

As orellas. Estou até as orellas! Que sabia é a linguaxe. E que
honesta a fisionomía! 

Todo? Xa está todo dito. Todo inventado. Semellante
afirmación só a pode facer un bárbaro optimista, un sen vergoña.♦

SEBASTIÁ & EL GAT INVISIBLE / El Temps, do 2 ao 8 de marzo de 04

Xosé María Barxa e Britney Spears.



GUSTAVO LUCA
Mariano Raxoi non quere lem-
brar o tempo no que foi presi-
dente de Alianza Popular en
Pontevedra. A experiencia du-
rou tres anos, dende novembro
de 1983 a novembro de 1986, e
neles o actual candidato de-
fendeu a varios alcaldes de AP
relacionados co contrabando,
entre eles a Bea Gondar, xulga-
do o pasado 22 por branqueo. 

Mariano Raxoi meteu en AP e
aguantou na alcaldía do Grove a
Alfredo Bea Gondar e mesmo lle
organizou unha homenaxe des-
pois da Audiencia Territorial telo
declarado fóra da Lei. Como pre-
sidente de AP tamén promoveu a
candidatura do contrabandista
Xosé Ramón Barral Martínez Ne-
né para a alcaldía de Ribadumia. 

As biografías de Mariano Ra-
xoi facilitadas polo PP e polo gabi-
nete de campaña contan que foi
electo deputado da Cámara autó-
noma en 1981 e nomeado vice-
presidente da Xunta de Albor en
1986. Non cita que dende o 83 ao
86 foi xefe provincial de APe sitúa
a súa elección como presidente da
Deputación pontevedresa no mes-
mo 1986, cando en realidade foi
votado para este cargo na asem-
blea de 11 de xullo de 1983. O erro
repítese tamén nas entrevistas do
candidato. Ao anunciaren a súa de-
signación como sucesor de Aznar,
a finais de agosto pasado, diarios e
emisoras silenciaron os anos nos
que tivera a máxima responsabili-
dade de AP en Pontevedra ao tem-
po que presidía a Deputación.

Varias poden ser as razóns pa-
ra que Mariano Raxoi procure pa-
sar con pes de la sobre a súa bio-
grafía política dende 1983 a 1986.
O que xa era presidente da Depu-
tación de Pontevedra dende había
catro meses, foi elixido presidente
provincial de Alianza Popular po-
lo 97% dos votos. A asemblea ce-
lebrouse o 6 de novembro de
1983, domingo pola mañá, nunha
sala de festas de Vilanova de

Arousa. O presidente cesante, Xo-
sé Luís Barreiro, nomeado por
Fraga secretario de AP para Gali-
za, celebrou no seu discurso que
pasaran de trescentos a seis mil os
militantes aliancistas en Ponteve-
dra. Raxoi é daquela un barreiris-
ta afervoado pero Xosé Luís Ba-
rreiro non correspondía a esta de-
voción e asignoulle como secreta-
rio provincial a Alexandre López
Lamelas, un cadro capaz e de con-
fianza absoluta para Barreiro. 

O novo presidente consagra o
seu discurso de Vilanova a gabar
a clarividencia de Barreiro como
teórico do bipartidismo e defen-
sor da apertura de AP a outras for-
zas: “Estamos dando exemplo ao
resto de España –asegura Raxoi–
porque hoxe están nesta Xunta
Provincial de AP persoas que an-
tes non se aliñaban connosco”.
Raxoi terá en breve oportunidade
de demostrar a audacia do seu

programa de asimilación de gru-
pos políticos. Dous días leva na
presidencia provincial de AP can-
do lle ofrece a Alfredo Bea Gon-
dar, alcalde do Grove, ingresar en
Alianza Popular. Co alcalde Bea
entran en AP máis de trescentos
dunha lista negociada con Raxoi.
Os fraguistas tiveran nas munici-
pais do 83 un só concelleiro no
Grove, Luís Caamaño Prol que
dimitiu de todas as responsabili-
dades partidarias (non da acta de
concelleiro) como protesta polo
ingreso de Bea. 

“A operación de afiliación de
Bea Gondar, conta La Voz de Ga-
licia, non lle agradou aos alian-
cistas do Grove que incluso for-
mularon contra o alcalde a acu-
sación de ter enganado a algúns
dos seiscentos acompañantes no
trasvase”. En minoría, ao faltar-
lle o voto de Caamaño Prol, Bea
deixa de convocar plenos para

que a oposición (cinco concellei-
ros do PCG, un do BNG e o pro-
pio disidente de AP) non poida
votar unha moción de censura. 

Un coello colorado 

A comezos do 84, Mariano Raxoi
tira do seu chambergo de presi-
dente de AP para Pontevedra un
coello colorado co que distraer a
indignación polo que xa chaman
secuestro da soberanía municipal
do Grove. Raxoi procura un acor-
do co secretario xeral do PSOE
galego Antonio Rodríguez para
evitar as mocións de censura, pero
a pesar das reconvencións que es-
te lle fai aos concelleiros socialis-
tas, as oposicións do Grove e Vila-
nova de Arousa asinan solicitudes
de plenos extraordinarios para re-
levar os alcaldes Bea Gondar e
Nieto Dios, de alcume Chiquita.
Avanza o ano 84 con todas as fun-
cións de control democrático dos
concellos do Grove e Vilanova im-
pedidas. Tanto Bea como Chiquita
néganse a tramitar unha moción de
censura. A Audiencia Territorial
ditou en Marzo de 1985 dúas sen-
tencias desfavorábeis a Alfredo
Bea. A primeira obrigaba o alcal-
de a convocar o pleno extraordi-
nario que pedía a oposición. A se-
gunda sentencia ordenaba dar po-
sesión como concelleiro a Xosé
Manuel Mascato Bea, do BNG,
ao que Bea Gondar negaba o ac-
ceso á Corporación por non ter
xurado a Constitución. 

Con todo, os partidarios de
Bea rebentaron o pleno que foi
suspendido polo Alcalde nun de-
rradeiro intento de evitar a mo-
ción de censura. A seguir, Bea
Gondar anunciou que tomaría va-
cacións até o 22 de abril pero un-
ha providencia xudicial fixou a
convocatoria do pleno para o 29
de marzo. A pesar de que a maio-
ría da Corporación cesou ao Al-
calde, Bea Gondar declarou: aín-
da son alcalde por vontade popu-
lar. Máis de un entendeu por von-
tade de Alianza Popular.♦
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Latexos

Maneiras
coñecidas
X.L. FRANCO GRANDE

Nun discurso diante da
Asociación de
Gobernadores Republi-

canos, George Bush meteulle
medo ó país ó soster que as
eleccións de novembro son
”unha opción entre un país que
lidera o mundo con forza e
confianza e outro país que está
na incerteza do perigo”. E
subliñou que “manterei os no-
sos inimigos fuxindo e amplia-
rei as fronteiras da liberdade”.
Pode ter razón John Kerry,
quen dixo que “agora sabemos
que Bush está fuxindo”,
maiormente ó saber que a
aceptación de Bush caeu por
debaixo do 50 por 100 e que
hoxe lle poderían gañar tanto
Kerry como John Edwards.

Énos ben coñecida a
linguaxe de Bush: a de
meterlle medo á xente se hai
outra posibilidade distinta de
vitoria, como hoxe ocorre
nos EE UU. O que demostra
que, sen chegar por agora ás
descualificacións de barrio
baixo, como entre nós se
adoita, hai linguaxes que,
usando o inglés ou o
castelán, converxen en ser
unha mesma, que falan e en-
tenden as mesmas mentalida-
des poliédricas, sen matices,
fundamentalistas. É a mesma
mentalidade que se expresa a
medio de distintas linguas,
pero cunha única linguaxe.

Un pouco o que está
sucedendo entre nós, pois
acá, como alá, tamén se
pretende que non hai máis ca
dúas opcións: a dos bos que
todo o fan ben e a dos outros,
que todo o fan mal. E os pri-
meiros  tamén lles meten me-
do ós dispostos a telo, que
son máis dos que un quixera.

Pode que a diferenza estea
en que nos EE UU, moi amo-
do, a xente empeza a se deca-
tar de que lle estiveron
contando contos, cousa que
aquí non se ve ou non se que-
re ver. Ó ritmo que hoxe leva
ese lento abrir os ollos da so-
ciedade americana, Bush, pa-
ra ben da humanidade, non
sairía reelixido en novembro.
Nin Kerry nin Edwards serán
moito mellores; pero, en cal-
quera caso, e xa é un consolo,
parecen un poucomellores.
Porque teñen outro estilo.
Son críticos sen meterlle me-
do á xente, duros sen chegar
á aldraxe, firmes mais non
poliédricos e sen matices. 

Pero hai que ter esperanza
de que se impoña un mellor
estilo. Consulto unha sondaxe
que fai un xornal galego, na
que se lles pregunta ós
lectores se, no caso Carod Ro-
vira, os políticos non lle terán
feito o xogo a ETA,
amplificando a súa mensaxe:
o 91 por 100 responde que si,
que é certo. Non se pode ima-
xinar máis limpo fracaso da
política do medo. Cómpre
non perder a esperanza.♦

En 1984 convocou un acto de apoio a Bea Gondar

Raxoi suprime da biografía os anos
nos que foi presidente de AP en Pontevedra

O 30 de maio de 1984, a xunta de
Alianza Popular en Pontevedra,
que dirixía Mariano Raxoi, orga-
nizou unha homenaxe a Alfredo
Bea Gondar, alcalde do Grove
para lle dar ánimos fronte aos ata-
ques da oposición. “Bea Gondar
é militante de Alianza Popular e o
noso partido está con el e contra a
moción de censura que se preten-
de presentar contra el –declarou
Raxoi no Faro de Vigo–.No caso
concreto de Luís Caamaño Prol,
elixido concelleiro de AP nos co-
micios de 1983 e que, polo que
parece, ten anunciado o seu apoio
á moción de censura, estudiare-
mos a partir deste intre a súa si-
tuación no partido”.

A homenaxe procuraba dis-
traer a atención do chamado Ex-
pediente Bea, unha denuncia
por adxudicacións directas de

obras por parte do Alcalde por
un valor superior aos 200 mi-
llóns de pesetas. Todas as con-
tratacións eran ilegais. 

O voceiro do PSOE no Gro-
ve Elías Lamelas declarou:
“Mariano Raxoi meteuse nunha
boa ao dar o seu apoio político a
unhas actuacións manifesta-
mente ilegais, antidemocráticas
e anticonstitucionais. Tarde ou
cedo, os populares pagarán o
prezo dese erro”. Lamelas dixo
tamén que era un atrevemento
por parte de AP “pretender que
o PSOE solucione os seus erros
e consolide unha situación ile-
gal coma a que sostén AP no
Grove outros concellos”.

O Acto de Afirmación a Bea
foi secundado polos alcaldes de
Vilagarcía e Ribadumia, polo de-
putado Ramón Taboada, o sena-

dor Rueda Crespo e os deputados
Pillado e Reigada. Sobre Maria-
no Raxoi como presidente de AP
por Pontevedra recae aínda a
Operación Vilagarcía contra a
que os socialistas presentaron en
abril de 1985 unha querela crimi-
nal. A denuncia contra Operación
Vilagarcía revelaba datos sobre
unha campaña de AP para afiliar
as mafias do contrabando. 

Cando Fraga veu de Madrid
tratou de preservar a súa amiza-
de con Vicente Otero Terito, Ne-
né Barral e Luís Falcón Falco-
netti. A seguir cesou o secretario
provincial de AP Alexandre Ló-
pez Lamelas para salvar a cabe-
za de Raxoi. Na rolda de prensa
estaba de malas: “Algúns parti-
dos perden o tempo e buscan
pantasmas porque saben que non
teñen razón”. Recusou pronun-

ciarse sobre Bea Gondar, porque
o caso estaba nos tribunais. “Pe-
ro será o pobo quen diga a derra-
deira palabra”. Como mostra de
respecto a xustiza abondaba, pe-
ro aínda dixo: “E non quixera eu
estar na pel do novo alcalde”.

Despois de ser expulsado da
alcaldía, Bea Gondar foi absolto
hai dez anos de cargos por con-
trabando de coca pero de a pou-
co a Audiencia de Madrid con-
denouno por un delito semellan-
te cometido con anterioridade. 

O pasado 22 de febreiro foi
xulgado por branqueo de cartos
procedentes da cocaína. No
mesmo sumario está acusado
Pablo Vioque Izquierdo, ex-se-
cretario da Cámara de Comercio
de Vilagarcía que fora antes
condenado a 18 anos como xefe
dunha banda de narcos.♦

Homenaxe a un acusado de contrabando

Bea Gondar e Pablo Vioque cando eran cliente e avogado. Hoxe ambos están procesados.
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Onacionalismo estase
expresando através
dun resumo sinxelo e

dificilmente rebatíbel.
Galiza, co 6,5 % da
poboación do Estado
Español posúe só o 5,3% do
seu PIB. E o PIB per cápita é
un 21% menor que o dos ci-
dadáns do Estado. As
diferencias fóronse facendo
meirandes cos gobernos
galegos e españois do PP e
do PSOE. Os deputados
deses dous partidos nunca
aportan traballo para a
prosperidade desta nación.

Un, que é de esquerdas
de toda a vida, observa con
interese o novo discurso do
BNG. Dicía García Márquez
que escribir con sinxeleza e
claridade é o máis difícil.
Matisse, cando xa non podía
pintar por mor dunha
enfermidade, recortaba
cartóns de cores coas
tesouras e colábaos sobre un
fundo, criando así algúns dos
seus cadros máis fermosos.

Cos discursos politicos
sucede algo semellante, gar-
dando as distancias, natural-
mente. 

Ás boas definicións, aos
argumentos fortes, non lles
cómpren grandes adornos.
Para que sexan certos e o pa-
rezan, os seus portadores ne-
cesitan dunha longa bagaxe
anterior, durante a cal teñan
feito os experimentos
precisos, as análises dos fra-
casos, as contas das fabas
contadas e que atesouren un
amplo coñecimento do país,
para volver contar as fabas
anteditas. Que non hai
moitas. Por moita invocación
e moita poesía que se recite
desde Ortegal ao Miño.

É moi saudábel facer
contas. Esas do comezo indí-
cannos moito. Resulta ser
unha verdade aritmeticamen-
te comprobábel que votar
desta vez BNG é 2 veces
útil. Galiza pode chegar a
condicionar a política estatal
como nunca o fixo. 

Como o Bloque busca o
voto fóra do seu público tra-
dicional, algúns perplexos da
esquerda din que non pisarán
os colexios electorais. É un
erro enorme. Ademais
contradinse. Para eles o BNG
deixa de ser de esquerdas ao
usar unha nova táctica. No
entanto consideran que o PP
limita coa extrema direita,
aínda cando se disfarza de
centrista. Teñen razón no se-
gundo caso, inclusive non
parece casual que o heredei-
ro de Aznar sexa un político
amamantado en Alianza
Popular. Mais pola mesma
razón deben confiar en que o
BNG non deite os móbeis
para a rúa por facer contas
de verdade e asentar novo lí-
der. Farán  moi mal se non
van votar. Poida que por esas
ausencias Galiza pinte moito
menos na política estatal. E
desta vez non é un tópico.♦

Obras son amores... É o lema de
cabeceira de calquera alcalde
con afán de recuncar no seu pos-
to tras as eleccións. Mentres os
líderes estatais codician minutos
de televisión que lles permitan
chegar ás masas coas súas men-
saxes ou simplemente co seu so-
rriso, nas pequenas cidades e vi-
las a mellor propaganda electoral
son as obras públicas. ¿Quen lle
proporcionou a Francisco Váz-
quez o seu carisma senón os co-
liseos, pazos de congresos ou pa-
seos marítimos?; ¿que mellor
aval de xestión para Manuel Ca-
bezas que a remodelación das rú-
as, a ponte do milenio ou as flo-
res espalladas por parques e xar-
díns? Nese e noutros espellos é
onde se mira a alcaldesa de Vigo.

Corina Porro acaba de em-
prender unha carreira contra o
reloxo que ten como meta a pró-
xima convocatoria electoral nos
concellos. Sen agardalo, recibiu
un agasallo en forma de bastón
de mando da cidade máis grande
de Galicia. Un presente con data
de caducidade, pero con opción a
prórroga. Decidida a espremer

ao máximo as súas posibilidades,
a alcaldesa tirou de manual e leu
a receita: moitas obras públicas.
O seu problema é o mesmo ao
que se enfrontaron outras corpo-
racións, a carencia de recursos
financeiros que permitan afron-
tar un plano de investimentos xe-
neroso sen acudir a un alto índi-
ce de endebedamento, mal endé-
mico en todos os municipios. Pe-
ro a este obstáculo engádese ou-
tra dificultade, unha situación de
minoría que nos próximos anos
se fará patente á hora de tentar
aprobar os presupostos.

Pero ao contrario do que lles
ocorreu a outros gobernos vigue-
ses Corina ten moitos padriños.

A eles pediulles axuda e todos
correron raudos no seu auxilio.
Nunca antes desfilaran tantos
ministros, conselleiros e secreta-
rios de estado en tan pouco tem-
po pola praza do Rei. Nunca se
asinaran tantos protocolos e tan-
tos convenios. Pero a alcaldesa
sabe ben que as declaracións de
intencións son papeis que se po-
den citar nos discursos e exhibir
como propaganda, pero que ape-
nas se recordan de camiño ás ur-
nas. Nese trascendental momen-
to conta a xestión realizada, que
nos municipios se adoita traducir
por “obra feita”. 

Esa urxencia por cortar fitas
vaina resolver o parente máis ri-

co e xeneroso da familia, o Con-
sorcio da Zona Franca. O orga-
nismo que xestiona Paulo Egeri-
que será quen aporte o diñeiro
que Corina necesita para que as
obras falen ben do seu paso pola
alcaldía. Para iso se inventou
“Vigo 2005”, unha sociedade
mercantil na que o Concello pon
o nome e a Zona Franca os car-
tos. Coa escusa de preparar a ci-
dade de cara á saída da Volta ao
Mundo de Vela, o Consorcio re-
alizará obras de reforma de espa-
zos públicos. A constitución da
sociedade facilitará ademais a
execución dos proxectos, ao evi-
tar os fastiosos e lentos trámites
administrativos cos que a admi-
nistración tería que cumprir de
ser quen adxudicase as obras.

Co peto da Zona Franca á súa
disposición, co apoio incondi-
cional da Xunta e coa oposición
lambendo feridas que aínda tar-
darán en sandar, Corina disponse
a navegar con vento favorábel.
Nin sequera ten que elaborar
proxectos de transformación e
mellora da cidade. O anterior go-
berno deixoullos feitos.♦

Os cartos de Corina
XOSÉ MANUEL AÑEL

Para se manter na alcaldía, o PP precisa de “obra
feita”. O apoio da Zona Franca pode ser vital pa-
ra esquivar a carencia de recursos municipais.

Vigo

ESPAZOS NATURAIS DE GALIZA

Pontevedra A Coruña Lugo

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

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

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

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

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

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

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

Asinatura

29
euros

volume

Aproveite a oportunidade
para facerse cos catro

volumes, co 20% de desconto
sobre o prezo marcado,

a medida que vaian saíndo.
1º volume: Espazos Naturais

de Pontevedra.
2º volume: Espazos Naturais

da Coruña.

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

Ourense



PERFECTO CONDE
Boiro é un concello “raro”. O
anterior alcalde, Xesús Alonso
Fernández, dálle traballo case á
cuarta parte dos asalariados do
concello. Aínda así perdeu as
eleccións. Agora acusa o novo
goberno de non deixarlle am-
pliar as súas industrias e que-
re botarlle os veciños enriba.

Xesús Alonso Fernández, em-
presario boirense, representa cla-
ramente como na política con-
servadora de Galiza se entrecru-
zan os intereses económicos e as
accións de goberno de Manuel
Fraga. Dono dunha importante
conserveira local, Jealsa, e de
varias empresas máis, ten recibi-
do importantes subvencións da
Xunta e da Comunidade Europea
destinadas a investimentos in-
dustriais que teñen sido obxecto
de investigación xudicial e mes-
mo dalgunha sentenza por non
adaptarse debidamente á lexisla-
ción vixente.

Alonso pasa por ser o amo de
Boiro, pero –aínda así– algo non
marcha como el quería nos últi-
mos tempos. Unha das súas em-
presas, Jealfe, unha fábrica téx-
til, non lle vai ben, e nas elec-
cións municipais de 2003 perdeu
a alcaldía, que detentaba dende
1995 e que xa ocupara entre
1988 e 1991. Recentemente, en-
grosou a lista dos empresarios
deslocalizadores galegos abrindo
unha fábrica de conservas en
Guatemala que, curiosamente,
sufriu un incendio que destruíu
parte da súa maquinaria o mes-

mo día en que se inauguraba con
gran pábulo político e mediático.

Sempre destacou como con-
seguidor da política local do seu
concello, no que exerceu e aínda
exerce influencia fundamental.
En 1988, fixo todo o que estivo
na súa man para desestabilizar a
agrupación socialista local cando
era alcalde o agora concelleiro
de Iniciativa Cidadá de Boiro,
Manuel Velo. El e outros tres
concelleiros representaban da-
quela a presenza do PP no Con-
cello e conseguiu botar a Velo da
alcaldía, mediante unha moción
de censura que apoiaron o único
edil que tiña o aínda existente
CDS e catro concelleiros máis
que transfugaron do PSOE. O
leit motiv atopábase nunha nave
que Alonso estaba construíndo
en zona afectada pola demarca-
ción de Costas e que Velo lle im-
pedía levantar por carecer do co-
rrespondente permiso.

En 1991 encabezou a lista
municipal do PP, pero só logrou
seis concelleiros, contra 8 do
PSOE e 3 do BNG, e saíu alcal-
de outra vez Manuel Velo. Non
obstante, Alonso reactivou a súa
puxa contra el, tratando de divi-
dirlle o grupo municipal. Mesmo
chegou a buscar a influencia do
actual secretario de organización
do PSOE, Xosé Blanco, que non
tivo reparos en aproveitar unha
visita a Boiro para declarar que
“se Velo seguía así, sería expul-
sado do partido”. Velo non foi
aínda expulsado, pero si suspen-
dido de militancia até setembro
deste ano.

En campaña electoral, Xesús
Alonso díxolles a varios veciños
que, se non o votaban, sacaría de
Boiro as súas empresas levándo-
as se facía falta a Portugal. Deu-
se o caso de que o entón alcalde
socialista de Porto do Son, Anto-
nio González Groveiro, apresu-
rouse a manifestar que el as reci-
biría cos brazos abertos no seu
concello. A varias persoas que
foron pedir traballo na súa indus-
tria téxtil respondeulles que non
podía dárllelo porque o alcalde
Manuel Velo non lle deixaba am-
pliar a fábrica.

Finalmente, logrou chegar
polas urnas á alcaldía en 1995,
con once concelleiros, e seguiu
nela até 2003, ano no que foi eli-
xido alcalde o nacionalista Xosé
Deira (cinco concelleiros), co
apoio do PSOE (3) e de Iniciati-
va Cidadá de Boiro (1). Na cam-
paña municipal na que perdeu a
alcaldía non paraba de dicir que
sería feliz se Manuel Velo desa-
parecese da política local.

Nos últimos oito anos que
botou de alcalde de Boiro, Xe-
sús Alonso varreu todo o que
puido para a casa. Mercou gran
parte dos terreos que arrodea-
ban a súa fábrica de conservas e
nos que daquela non se podía
construír. Despois outorgoulle
licenza á súa propia empresa e
levantou naves e dúas plantas
de coxeneración para as que
conseguiu abondantísima sub-
vención. Polo menos 15.000
metros cadrados cubertos, parte
deles en zona de costa e coa
aquiescencia da Xunta e De-

marcación de Costas. Xesús
Alonso non é un promotor in-
dustrial calquera. Ten vara alta
e amizade persoal co presidente
da Xunta.

Alonso forma parte, ademais,
dunha saga boirense que sempre
mandou na política local deste
importante concello da provincia
da Coruña. Casado cunha das
donas da conserveira Escurís, re-

matou sendo dono desta fábrica
da Pobra do Caramiñal. Xa en
tempos de Franco, foi concellei-
ro de Boiro cando era alcalde o
seu consogro Francisco López
Silva, outro empresario de depu-
radoras e da conserva que tamén
mercou terreos arredor da con-
serveira de Alonso, pai do actual
deputado do PP Manuel López
Outeiral.♦
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P.C.
A oposición ferrolá considera
que o tenente alcalde está a aco-
sar moralmente o funcionario
eventual Pedro Fernández, admi-
nistrativo do grupo do BNG. Ao
concelleiro dóelle que este polí-
tico “saia moito na prensa”.

Xoán Fernández, primeiro te-
nente de alcalde do Concello de
Ferrol e máximo dirixente de
Independentes por Ferrol, nin en
pintura pode ver o administrati-
vo do grupo municipal do BNG,
Pedro Fernández. A teima que
ten contra el pódese cualificar
como “unha patoloxía política”,
segundo fontes da oposición, e
podería mesmo representar un
caso de acoso moral ou mobbing.

Na Xunta de Goberno que ti-
vo lugar o 23 de febreiro, Fran-
cisco Pita Romero, concelleiro e
segundo de Fernández, pregun-
toulle ao alcalde, Xoán Juncal,
se os funcionarios eventuais es-
tán sometidos ao réxime faculta-
tivo de calquera outro funciona-
rio, “á vista do que estaba acon-
tecendo co administrativo ao

servizo do grupo municipal do
BNG, con continuas aparicións
na prensa, utilizando informa-
ción municipal e criticando a ac-
tuación do alcalde e do goberno
municipal, e se estas actuacións
conculcan o réxime estatutario
funcionarial, facendo funcións
como se doutro concelleiro máis
se tratase”.

Dáse o caso de que Pedro
Fernández, ademais de adminis-
trativo municipal nacionalista, é
responsabel local do BNG, e é
facendo uso desta competencia
como fai as “aparicións na pren-
sa” que tanto anoxan o ex conse-
lleiro de Industria da Xunta de
Galicia que no seu dia tivo que
abandonar o cargo por irregulari-
dades cometidas na súa obriga
de pagar impostos. Ocorre tamén
que, segundo o funcionario
eventual perseguido e a súa orga-
nización política, en ningún caso
fixo uso inapropiado de informa-
ción municipal nin moito menos
exerceu funcións “como se dou-
tro concelleiro máis se tratase”.

O caso foi que Leopoldo Ibá-

ñez, secretario do Concello, tivo
que emitir un informe o 27 de
febreiro no que conclúe que “di-
to persoal (eventual) está suxei-
to ao estatuto dos funcionarios”,
e na seguinte xunta, reunida o 1
de marzo, Xoán Fernandez vol-
veu á carga contra Pedro Ferán-
dez, preguntándolle ao alcalde
“se se adoptou algunha medida”
en relación con este asunto e, ac-
to seguido, pediu que “se busque
un substituto para o administra-
tivo de BNG”. Resulta evidente
que un político como Xoán Fer-
nández, que non se distingue
precisamente por ter pelos na
lingua e que a maior parte das
veces destaca por unha inconti-
nencia verbal que se move no te-
rritorio do insulto, quere agora
pórlle portas ao campo amosan-
do un claro intento de censura
que podía levar consigo algunha
forma de acoso moral a un tra-
ballador do Concello de Ferrol.
Polo menos de momento, o seu
socio de goberno e alcalde da ci-
dade departamental, Xoán Jun-
cal, non lle fixo caso.♦

O primeiro tenente de alcalde
de Ferrol persegue
un funcionario eventual

O dono de JEALSA dálle traballo á cuarta parte dos asalariados da localidade

Xesús Alonso resístese a perder o poder en Boiro

marea branca
marea negra

Os protagonistas da loita

contra a marea negra do Prestige

nun Caderno que recolle a crónica,

as reportaxes, as entrevistas e

as opinións máis senlleiras

publicadas nas páxinas de A Nosa

Terra ao longo de todo un ano.

Á VENDA EN QUIOSQUES E  L IBRARÍAS

A NOSA TERRA
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Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

Galiza sempre (e II)
LOIS DIÉGUEZ

Ás veces é necesário facer un alto ante nós mesmos para es-
pantar tanta pantalla dos nosos martirizados cerebros, tanto pa-
pel e tan alto son de palabras ofensivas ou siléncio. Afastar-nos
da malleira de proclamas mintireiras a que decote somos sub-
metidos. E pensar en nós, nesa paisaxe humilde e esplendoro-
sa, nese ser que sofre e, non obstante, louva a quen lle meten
as espiñas; no avó que morre silencioso e esquecido nun re-
cuncho da cociña; na nai que conserva o doce acento secular-
mente transmitido polas voces máis amigas. Afastar de nós
eses cantos fachendosos enviados desde fóra para glória dun-
ha globalización que, acelerada, nos vai asasinando. Pensar no
amigo que coñece as nosas mágoas e recoñecer o seu esforzo
cando cada mañá nos chama. Ás veces é preciso xuntar-nos
cos que levan o signo do desprezo secular e argallar con eles
as batallas necesárias para que non nos borren da nosa própria
existéncia. Simplesmentes isto é necesário agora,  e tomar un
pequeno papeliño que nos piden para que a esperanza sexa a
arma nosa, outro o futuro, outra a conciéncia deste povo que
resiste, mais que unha e outra vez cai nos enganos que lle bo-
tan. Agora é necesário pensar nesta Galiza que nos chama a
través das voces que lle deron a presenza noutras latitudes. E
sendo nós, asi conscientes, espantará-se a sombra negra e a co-
biza para recuperar a mar, as árbores e as vacas que os nosos
devanceiros nos deixaron. Sempre, con Galiza.♦

Subliñado

Onde pace
Ana Pastor
SUSO DE TORO

Sempre que dicimos algo é algo persoal, aínda que fale-
mos de asuntos abstractos a nosa palabra é persoal, é un-
ha expresión da nosa identidade. Así que se digo aquí
agora unha cousa do meu pai, que vai en min, non ha ser
máis persoal que outras veces. 

O meu pai é de Zamora, unha terra estraña que ten
nome árabe mais é moi católica, que non é aquí nin
alá, non é exactamente Castela, tampouco é León
exactamente, mais foi parte do reino medieval do No-
roeste, o que os árabes chamaban “Galiza” e os histo-
riadores españois chamaron de todas as maneiras me-
nos desa. Tanto é así que as terras que traballaron os
meus maiores paternos eran propiedade do cabido
compostelán e toda aquela contorna chámase Sayago,
que é dicir Santiago. A vida é como é, trabállanos pri-
meiro facéndonos e logo desfacéndonos, e ao meu pai
logo de roelo de vagariño deulle unha boa trabada e le-
voulle unha parte de si. O meu pai ás veces lembra a

terra na que naceu e logo quere espantar as lembran-
zas usando de esconxuro un refrán castelán “uno no es
de donde nace sino de donde pace”. É un dito cruel, é
o aceptamento da condena do emigrante. Con isto que-
ro dicir que eu levo en min unha miga de Zamora, que
o meu pai é un galego que é zamorano e que se pode
ser dun lugar e, cando a vida te leva a outra parte,
aceptar iso e mais ser leal con ese lugar que te acolle
e te acepta. 

A señora Ana Pastor aparece adoito nos nosos xor-
nais, e pouco e pouco vánno-
la metendo aquí e alá, e nestas
eleccións preséntase a depu-
tada pola provincia de Ponte-
vedra. Entendo que todos os
pontevedreses que voten pola
súa candidatura estarán a fal-
tarse ao respecto a si propios,
pois ela, que veu vivir a Gali-
za e foi aceptada como unha
veciña máis do noso país, de-
clara “soy zamorana, me sien-
to zamorana y mi carácter es
zamorano”. E que os que pen-
san que o seu carácter é gale-
go “deben ser os que non me
coñecen ou me coñecen me-
nos”. Daquela, se non hai nada de Galiza nela, por que
non se presenta por Zamora? Por que quere os votos dos
galegos da provincia de Pontevedra? 

Houbo un tempo no que, tanta foi a destrución do
Reino da Galiza, tanto o odio contra nós, que a provin-
cia de Zamora tiña o voto da Galiza no consello do rei-
no. A señora Pastor semella querer volvernos a esa eta-
pa histórica. E cando remarca que o seu carácter non ten

nada de galego a señora Pastor demostra que cre que os
galegos somos todos dunha determinada maneira, e pa-
rece ademais que non gusta dese modo de ser. Tamén pa-
rece entender que un é de onde nace sen máis, non co-
ñece outras formas de pertencer a unha sociedade. Non
sabe que os galegos de nacemento, e de nación, nunca
lle pedimos a ninguén o certificado de nacemento para
aceptalo; galego, galega, é quen queira selo. Todos te-
mos unhas patrias íntimas nas que vai a nosa infancia, a
nosa historia persoal, familiar, mais que unha persoa vi-

va entre nós, faga carreira en-
tre nós, se lucre entre nós e
non entenda que é galega é
unha falta de lealdade imper-
donábel. 

A señora Pastor demostra
unha falta de respecto para
nós, un racismo, que xa había
tempo que non coñeciamos, e
demostra tamén unha falta de
sentimentos pasmosa. De que
pau cativo está feita? E unha
mesquindade e unha miseria
cívica que non ten atenuante.
Non é merecente de represen-
tar os galegos de ningunha
provincia, e nin sequera me-

rece vivir entre nós. Que emigre de volta, a Zamora, ou
a Madrid. Galego é calquera que queira selo, mais non é
obrigatorio. 

E se escribín isto non é para tratar dunha persoa que
carece de escrúpulos e da lealdade e que non merece se-
quera atención, escribín para defender o nome de Zamo-
ra e a condición humana de moitas persoas, de zamora-
nos de orixe que viven entre nós e son tamén galegos. ♦

O Tempo Aberto

O desenvolvemento da campaña
para as eleccións xerais motivou
que durante os últimos días case
non se falase do pacto local aca-
bado de asinar, que nin se agar-
dasen accións inmediatas des-
pois do acordo de goberno entre
socialistas e nacionalistas com-
posteláns. Cada uns pola súa
banda, como os populares, se-
mellan estar moi ocupados na
busca de votos, como é natural,
por outra parte. 

Porén, si houbo tempo duran-
te os días pasados para que trans-
cendesen as diferenzas entre os
socios nunha parcela que nos
acordos quedou asignada ao
BNG, o mercado de gandos. Ao
éxito da sexta edición de Expo-
vivenda, que levou ás instala-

cións de Amio 25.000 visitantes
“de poder adquisitivo medio-al-
to” (os de nivel medio-baixo e
baixo deben contentarse con mi-
rar casas de bonecas ou caixas de
cartón), fixo que o alcalde socia-
lista deixase entrever a inclina-
ción por cederlle o gando a Sille-
da para dedicar o recinto com-
postelán a servizos sen bosta.
Tentación que logo fixo saltar o

concelleiro nacionalista respon-
sábel da área para deixar clara
unha posición diferenciada, para
facer constar que calquera medi-
da para optimizar o espazo de
Amio deberá contemplar a per-
manencia do mercado gandeiro.

Non semella suficiente dife-
renza para falar dunha primeira
minicrise. Pero si parece que nas
filas socialistas hai exceso de op-

timismo, coma se non houbese
feiras de mostras en todas e cada
unha das cidades, coma se fose
doado encher de contido unhas
instalacións como as de Amio,
que durante o ano pasado só se
conseguiron ocupar durante
quince días con cinco activida-
des feirais. 

Co éxito acadado este ano
con Expovivenda, con 138 expo-

sitores e un volume de negocio
de 24 millóns de euros, a algúns
responsábeis locais medráronlles
os dentes. Porque se deron de
baixa algúns expositores da mos-
tra de vivenda alegando non te-
ren tempo de abondo para insta-
lárense desde que Amio se libe-
rou do gando que acolle todos os
mércores do ano, hai que pensar
en desfacerse dos animais sen
máis consideración? Para acoller
mostras como Expovivenda será
preciso ceder un dos sinais de
identidade de Santiago, co volu-
me de negocios que representa
(68 millóns de euros en 2003), a
Silleda? ¿E se en vez de a Sille-
da se vai a Pola de Siero? Sería
un negocio redondo.

Un pouco de sentidiño.♦

Amio sen bostas?
XAVIER LÓPEZ

A idea de converter Amio nun recinto feiral sen presenza de gando desen-
cadea o primeiro desencontro entre socialistas e nacionalistas no Concello.

Santiago

‘Non sabe que os galegos
nunca lle pedimos a ninguén
o certificado de nacemento

para aceptalo”



RUBÉN VALVERDE
A Comisión do Parlamento Eu-
ropeo sobre Seguridade Maríti-
ma e do Prestige, Mare, comeza
a debater o informe do relator
Dirk Sterckx. En total, o euro-
deputado liberal belga presen-
tou 28 resolucións. “Este docu-
mento será ampliado despois
das enmendas presentadas po-
los distintos grupos da Comi-
sión. Unha vez escoitadas as in-
tervencións, existe un acordo
entre o Partido Socialista Euro-
peo, Esquerda Unida Europea,
Verdes-ALE e Liberais para
que o informe final sexa aínda
máis avanzado que o presenta-
do polo relator”, comenta o eu-
rodeputado Camilo Nogueira.

Despois de que Sterckx presenta-
se o informe, tanto o PP europeo
a través do eurodeputado Daniel
Varela, como a Xunta e o Gober-
no central, quixeron restarlle pe-
so. “Non é máis que a opinión
dun deputado. Non recibiu o vis-
to bo da Cámara”, declaraba o
Conselleiro de Pesca, Henrique
López Veiga. Sen embargo, todas
as previsións indican que o docu-
mento final que vai ser aprobado
será máis duro aínda co Goberno
español, debido ao acordo que
existe entre todos os partidos
agás o PPE. En concreto, o PP es-
taba disconforme coa valoración
de Sterckx sobre o trato que esta-
ba a recibir o capitán do Prestige,
Jannis Apostolos Mangouras. E,
sobre todo, estaban incomodados
polas críticas do liberal belga so-
bre a reiteración que está a facer
o Goberno central español de
afastar o barco en caso de que se
producise un accidente semellan-
te ao do Prestige. 

“O informe de Sterckx non é
só a opinión dun deputado do Par-
lamento. É a conclusión á que
chegou un relator despois de estu-
dar o problema da seguridade ma-

rítima e ter escoitado as compare-
cencias na Comisión. É a valora-
ción dunha persoa designada ins-
titucionalmente para emitir un do-
cumento. O PP e a Xunta non po-
den relativizar as palabras de
Sterckx”, afirma Camilo Noguira. 

Na Comisión de Transporte
celebrada hai un ano xa se che-
gara a un acordo semellante en-
tre todos os partidos agás o PPE.
A inclusión a última hora dos li-
berais fixera posíbel obter un in-
forme final moi crítico co Go-
berno español. Nesta ocasión as

emendas dos grupos centraranse
en solventar a situación das
20.000 toneladas que aínda non
foron recollidas do fondo mari-
ño, ademais das 15.000 que aín-
da seguen nas adegas do buque. 

“O noso grupo vai presentar
emendas que sirvan para insistir
en que a decisión de afastar o bar-
co non foi meditada e orixinou o
desastre ecolóxico máis grande da
historia, con 2.000 quilómetros de
costa afectados. Hai que lembrar
que o capitán enviado polo Gober-
no español ao buque non se preo-

cupou de examinar as condicións
do barco para avaliar a situación.
Tan só estaba preocupado por si os
motores acendían ou non. Por ou-
tro lado, procuraremos que no in-
forme se inclúa unha denuncia que
sirva para denunciar as mafias in-
ternacionais que actúan no mundo
do transporte marítimo. Dende as
petroleiras até as sociedades clasi-
ficadoras, pasando polos Estados,
son responsábeis de que non se
cumpran unhas mínimas normas
de seguridade marítima”, explica
Camilo Nogueira.♦
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Benquerida
Luísa
Mª DO PILAR GARCÍA NEGRO

Benquerida Luísa:
Quixera non ter
que escreberche

esta carta nunca.
Quixera escreberche
séndomos vellas, ti e
mais eu, e
lembrándomos tantos
momentos felices que
pasámos xuntas.
Así, falaríamos da
nosa Asociación de
Viciñas-os particular;
da emoción que
sentimos Flora,
Pilocha, Puriña e eu
escoitándovos a
Paulino e a ti –piano e
violino– aquel (este)
“Alalá” precioso que
gardo como ouro do
corazón. E, claro,
volveríamos falar de
literatura e de tanto e
tanto como nos
cómpre traballar, ai!,
en materia cultural …
E eu chamaríate, nas
mensaxes telefónicas,
Luisísima e, por iso,
xa non precisaría
identificarme. 
E ti estarías sempre
como foches: afábel,
educada,
compracente, decote
cunha palabra
xenerosa nos teus
beizos, adoito
colaboradora e
animosa. Non hai
nada (¡como fere
agora!) que o noso
común amigo Pancho
Pillado me deu copia
dunha fotografía de
1992: aí estamos el, ti
e mais eu, na Feira do
Libro da Coruña,
apresentándomos o
teu libro sobre o
Don Hamlet, de
Cunqueiro. Enfín,
querida, desculpa
estas pobres palabras
que che escrebo
chorando, cando ti e
mais eu temos rido
tanto. Ti tamén
participabas da idea
de que a vida
–e dentro dela a
política– hai que a
levar con amor e con
humor. Luísa Villalta,
compositora, música,
dramaturga,
narradora, poeta,
ensaísta, profesora …
Luísa, amiga:
quererémoste sempre
e procuraremos non
defraudar o empeño
que ti tanto
traballaches. Só podo,
benquerida Luísa,
volverche o que ti me
deches, pondo o teu
nome: “A Luísa
Villalta, no presente
continuo da Terra”.
Descansa en paz.♦♦

En plena campaña electoral che-
ga a Lugo o conselleiro de Inno-
vación e declara que a súa conse-
llaría non ten en mente a cons-
trución dun centro tecnolóxico
lácteo na capital.

Iso chámase ter valor e dicir
as cousas polo seu nome. Unha
provincia eminentemente gan-
deira en vacún e, sobre todo,
produtora de leite como é esta,
confiaba en ter algún día un
centro tecnolóxico lácteo, habi-
da conta que aquí xa existe a
Aula de Produtos Lácteos, algo
que vén sendo reivindicado por
diferentes sectores da socieda-
de e mesmo con ideoloxías dis-
pares.

Pero non, chega o consellei-
ro Rodríguez Yuste e sen arre-
darse di que de centro tecnoló-
xico, nadiña, que a Xunta, como
sempre, ten a Lugo como a pro-
vincia orfa e que ben chega co
que hai aquí.

Por se non abondase, tenta

chufar o pouco que temos e
apunta que os profesionais aquí
formados marchan deseguida pa-
ra fóra porque o seu nivel permí-
telles topar traballo de contado.
Ou sexa, aínda por riba, fuga de
cerebros.

A idea do conselleiro non
sentou nada ben nesta provincia
e sindicatos agrarios, partidos e
mesmo a Confederación de Em-
presarios manifestáronse a favor
da creación do centro en Lugo.
Todos menos o PP que ao ver o
que se viña enriba, apuntou nun

pleno municipal que o tema non
estaba de todo desbotado. Ou se-
xa, tentando salvar os mobles en
plena campaña electoral.

Pero é de admirar o valor do
conselleiro Yuste que non se an-
dou con tapuxos, polo menos
non veu con promesas que logo
non se van cumprir e demostrou
que a provincia de Lugo, para a
Xunta, importa pouco porque
aínda a consideran terreo con-
quistado.

Moi ben, señor Yuste, ao
menos a vostede non lle pode-

rán dicir que é un trampullán e
un mintireiro.

Así as cousas, a idea do que é
esta provincia queda reflectida
nos datos do Rexistro Europeo
de Emisións de Substancias
Contaminantes, que salienta que
cinco industrias galegas están
entre as quince máis contami-
nantes de España e, dúas delas,
topanse precisamente en Lugo,
concretamente en Outeiro de Rei
e en San Cibrao.

Cecais aquí estea o futuro
desta provincia e dos seus habi-
tantes para non ter que marchar
a outros lugares a buscar traba-
llo: arrodearse de industrias
contaminantes, que Europa de-
nuncia pero que ás autoridades
de aquí non semella preocupar-
lles moito. Deste xeito, estare-
mos enfermos e contaminados
pero ao menos, teremos traba-
llo e cartos para comer. Dende
logo, non se contenta quen non
quere.♦

Instituto lácteo
ANTÓN GRANDE

A Xunta non vai investir no sector lácteo da pro-
vincia. Todos os sectores económicos comezan a
pensar que o abandono do PP xa é preocupante.

Lugo

Acordo entre todos os grupos agás o PPE

O informe final do Parlamento Europeo será
aínda máis crítico ca o relatorio de Sterckx

Manifestación en Bruxelas de Nunca Máis o 13 de xuño de 2003.                                                                                      A.N.T.



Hai un días a algúns lles estrañou ver na
tv, fugazmente, unha reunión de cristiáns
galegos na que estaba tamén Anxo Quin-
tana, actual líder do BNG. Pode que a al-
gúns lles parecera como unha nova “saída
do armario”; neste caso do “armario” po-
lítico en que se ten metido a xente da Igre-
xa e os crentes cristiáns deste país que non
están co PP e a derei-
ta. Semella que na
Gallaecia e na Hispa-
nia, coma no tempo
dos Reis Católicos,
“tanto monta, monta
tanto” a Igrexa coma
o PP: A Igrexa é de
dereitas (é dicir, do
PP) e as dereitas en-
chen a Igrexa (é dicir,
o PP está cheo de xen-
te da Igrexa e apoiado
incondicionalmente pola Igrexa). Certa-
mente, a Igrexa que máis se ve e aparece
nos medios de comunicación (para algúns
a única que existe: as altas xerarquías,
gran parte do baixo clero e moitos leigos)
semella que apoian incondicionalmente o
PP, porque seica é “cristián”, ou “máis
cristián” que os outros. 

Pero non, nin todo o monte é ourego,
nin todos os crentes cristiáns deste país
son de dereitas, nin dicir Igrexa e dicir de-
reitas é o mesmo. A xente de esquerda ta-
mén está na Igrexa por dereito propio des-
de hai moito tempo, aínda que nunca
mandara moito nela. En realidade, hai un-
ha vella sospeita de que o seu fundador,
un tal Xesús de Nazaré, era máis de es-
querdas que de dereitas: de extracción po-
pular, traballador manual, achegado máis
aos pobres que aos ricos, inconformista e
aínda provocador, utópico... en fin, un
idealista perigoso que acabou axustizado

polo poder estabelecido. Mesmo, sobre o
Deus do que el falaba e co que tiña tanta
confianza como para chamarlle “papaí-
ño”, alguén escribiu nos muros de París,
hai anos, pola primavera: “Deus, sospeito
que es un intelectual de esquerdas”. 

Volvendo ao de hai uns días, as fuga-
ces imaxes dunha cadea de televisión re-

flectían unha reunión
de xente nova e non
tan nova en Compos-
tela, que foran convo-
cados co lema “Cris-
tiáns co BNG”. Había
alí xente cristián de
todo tipo, “simpati-
zantes” que están algo
lonxe das igrexas, pe-
ro tamén catequistas,
relixiosos e relixiosas
e mesmo algúns pá-

rrocos, e non estaban todos os que son.
Ademais eran ou militantes do BNG, ou
“simpatizantes” que lle daban o seu apoio.
Alí manifestaron claramente que a Igrexa
non é do PP e que os cristiáns levan tem-
po no BNG por dereito propio; tamén ma-
nifestaron que sempre se sentían moi aco-
llidos nesa organización, aínda que alguén
dixera algunha vez algún exabrupto (un
militante foi recentemente descualificado
pola organización tras dicir algo en contra
da presencia dos cristiáns). 

Esta xente puxo a andar polo país un
sinxelo Manifesto no que dicían: “Coma
cristiáns vivimos a nosa fe no noso país,
Galiza, comprometidos coa súa xente, coa
súa lingua, cultura e tradicións. A realida-
de política do noso país ten que ser outra,
con capacidade propia de decisión, aten-
dendo especialmente as clases traballa-
doras e os desfavorecidos, especialmente
os inmigrantes doutras culturas e reli-

xións. Cremos nun proxecto de país que
pasa por un autogoberno real e firme... E
que este proxecto require unha presenza e
unha voz propia no Parlamento do Esta-
do...”. Concluían dicindo: “Dámoslle o
noso apoio ao proxecto político do BNG
ante as próximas eleccións... Rexeitamos
a continua utilización que do feito relixio-
so e das crenzas fan os políticos no po-

der... Cremos que a fe cristiá pasa polo
compromiso coa liberación das estruturas
caciquís que vive o noso pobo desde hai
séculos...”. 

As enquisas falan de que o PP ten xa,
presuntamente, un apoio maioritario para se-
guir gobernando. Pode que se trabuquen; de
nós depende. De calquera xeito, non será coa
apoio de moitos dos cristiáns deste país.♦
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RELIXIÓN E POLÍTICA

Hai cousas que un, por máis que lle dea voltas, non
acaba de entender. Estoume a referir ao tema da liña
de influencia na política ou, se se quere, á liña polí-
tica que segue a Igrexa para influír na marcha dos
asuntos, por ela chamados, temporais. Calquera me-
dianamente ao día sabe que a Igrexa cristiá romana
ten, como divisa da súa actuación, o seguimento da
doutrina emanada dos Evanxeos e demais libros do
Novo Testamento, onde están plasmadas as ensinan-
zas do seu fundador, Xesús-Cristo. Non se trata ago-
ra de discutir se a actuación da Igrexa é consecuen-
te, en todos e cada un dos seus ministerios, ao espí-
rito das ensinanzas do seu fundador. Pero o que si
necesitaría unha explicación, por parte de quen co-
rresponda, é o feito de por qué a Igrexa, que é casa
común de moitos millóns de persoas con formas de
pensar moi distintas e con moita variedade de sensi-
bilidades produto da diversidade de situacións so-
ciais, económicas, políticas, culturais e raciais de to-
da índole en que se encontran, sempre tende a orien-
tar o seu apoio, cando de influír nos acontecementos
humanos se trata, e sempre en época de eleccións!,
en favor daqueles que promoven opcións que favo-
recen os intereses dos poderosos, dos acomodados,
dos que viven ben. A doutrina oficial da Igrexa pro-
clama que é a Igrexa: “dos pobres”, “dos máis nece-
sitados”, “dos que non teñen quen os defenda”, “que
non casa con ninguén e que condena todo tipo de
abusos”, “que proclama o Evanxeo a todas as clases
sociais”, “que quere ser fiel ao seu fundador”, o que,
por atreverse a criticar publicamente a hipocrisía do
estamento civil e eclesiático do seu tempo, chamán-
dolles nada menos que “sepulcros branqueados”,
viuse sometido a unha feroz persecución que acabou

coa súa propia vida. Polo tanto, cabe preguntarse, é
consecuente a Igrexa coa mensaxe que proclama,
cando apoia a aquelas organizacións sociais e políti-
cas formadas por elementos que defenden priorita-
riamente os intereses dos poderosos e das clases
acomodadas da sociedade? Está a Igrexa a cumprir
co mandato do seu fundador cando ve que elemen-
tos e corporacións económicas sen escrúpulos están
a cometer tremendos abusos sobre multitudes entei-
ras de persoas en todas as partes do planeta, ás que
funden na máis inicua miseria física e moral, e non
é capaz de condenar sen paliativos os tales indivi-
duos, que, en moitos dos casos, forman parte tamén
da mesma Igrexa? En que razón se basea a Igrexa
para apoiar un sistema económico? Políticos que te-
ñen como norma da súa actuación o “principio do
máximo beneficio” e o de “arránxese cada un como
poida”, coas consecuencias perniciosas que sempre
veñen a sufrir os máis débiles? Non estaría a Igrexia
máis en consonancia coa doutrina que predica, fa-
cendo uso dunha valente denuncia evanxélica, que
actuase coa mesma contundencia contra os respon-
sábeis dos múltiplos e gravísimos atropelos que aco-
tío se están cometendo, coa que actúa contra algúns
dos que, dunha forma valente e arriscada, atrévense
a denunciar os sistemas, organizacións e responsá-
beis de tales desmáns? Sería interesante discutir e
ver quen está máis perto e é máis consecuente co es-
pírito evanxélico, se quen denuncia profeticamente
os abusos que hai na sociedade ou quen trata de acli-
matarse á deleitosa sombra do poder, calando e ven-
do como ao seu redor triunfa, non “o reino de Deus”,
senón o da rapina máis desvergoñada e o dos abusos
máis sangrantes. ♦

GONZALO A Igrexa e os partidos 
XOSÉ GONZÁLEZ

Cristiáns co BNG
VITORINO PÉREZ PRIETO

Xosé Chao Rego na Romaría de Crentes celebrada en Camposancos no 2002.                                     A.N.T.

‘H ai unha vella sospeita
de que o seu fundador,
un tal Xesús de Nazaré,
era máis de esquerdas

que de dereitas”



A.N.T.
Baixo o lema Diferentes si, de-
siguais non, mulleres de todos
os ámbitos políticos, sindicais e
sociais reivindicaron o pasado
8 de marzo polas rúas do país,
a erradicación da discrimina-
ción laboral e da violencia con-
tra as mulleres, dende os malos
tratos até a ablación. Unha
xornada na que se sucederon
diferentes actos nas cidades
máis importantes e que contou
cunha participación maior que
a de convocatorias anteriores.

Ano tras ano constátase o aumento
progresivo do número de vítimas
como consecuencia da violencia
contra as mulleres, até superar as
oitenta que perderon a vida a mans
dos seus compañeiros no 2003 no
estado español. Paralelamente,
lonxe de experimentar unha mello-
ría, as condición laborais que afec-
tan ao sector feminino empeoran,
con taxas máis altas de paro, even-
tualidade, traballo a tempo parcial
e menores salarios, estando de me-
dia o das traballadoras un 28% por
debaixo dos masculinos. 

Cunha situación xeral de vio-
lencia e desigualdade, o 8 de mar-
zo, no día Internacional da Mu-
ller, sucedéronse en toda Galiza
mobilizacións e actos reivindica-
tivos nos que se prestou especial

atención á violencia, ás condi-
cións laborais e á pobreza. Con-
vocadas pola Marcha Mundial
das Mulleres e apoiada por repre-
sentantes de sindicatos, partidos
políticos e outros colectivos pro-
fesionais e sociais, as manifesta-
cións, coincidindo coa proximi-
dade das eleccións xerais, conta-
ron cunha participación maior
que en datas anteriores. 

A diferencia doutros anos, non
se levou a cabo unha mobilización
unitaria en Compostela, senón que
os diferentes colectivos convocan-
tes optaron pola descentralización
da manifestación co fin de chegar

ás mulleres de todas as poboacións
con convocatoria local. Compos-
tela, Vigo, Lugo, Ferrol, ACoruña,
Pontevedra e Ourense foron as ci-
dades que congregaron un maior
número de participantes, nas que
se reivindicou polas súas rúas, con
diferente lemas e faixas, a igualda-
de laboral e a loita contra as agre-
sións e a pobreza, as mesmas pre-
misas que marcarán a mobiliza-
ción mundial de mulleres que aco-
llerá Vigo os días 22 e 23 de maio,
e que reunirá nesta cidade perto de
30.000 persoas procedentes de
distintos países.

“No noso país a pobreza e a

violencia de xénero están presentes
nas nosas vidas con maior ou me-
nor intensidade, mentres os pode-
res políticos, económicos e relixio-
sos queren que participemos dos
seus proxectos por unha Europa de
exclusión e da desigualdade”
apúntase dende a Marcha Mundial
das Mulleres. Neste sentido, a súa
resposta é clara, “diferentes si desi-
guais non”. Para o colectivo “as in-
xustizas aliméntanse de estruturas
sociais  e modelos económicos que
perpetúan a marxinación da mu-
ller”, por iso, o grupo feminista ga-
lego considera necesarias “impor-
tantes modificacións” para que es-
ta situación mude.

Por outra parte, a CIG, criti-
cou a discriminación, desempre-
go e precariedade laboral que so-
fre a poboación feminina galega,
situación que se “acentúa pola
falta de medidas reais que favo-
rezan a conciliación da vida la-
boral e familiar”.

Coincidindo co Día da Muller
o sindicato nacionalista, fixo pú-
blico un informe elaborado polo
seu gabinete técnico no que se
aborda a situación do mercado la-
boral relativo ao 2003. Del des-
préndese o dato de que cada dez
parados no país, seis son mulleres,
mentres que do total dos contratos
das traballadoras tan só o 4,3%
ten unha duración indefinida.♦
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In dubido,
pro reo
PERFECTO CONDE

Empezo por confesar que,
depois de sesenta anos
de vida dos que só un

cuarto de século me
transcorreron en democracia,
por primeira vez non pensaba
acudir ás urnas o próximo
domingo. Tiña para min que,
ultimamente, os políticos
–sexan da cor que sexan– fan
todos o mesmo cando chegan
ao poder. Soben as
remuneracións propias,
aumentan os seus gastos de
protocolo e representación,
compran  un coche mellor do
que había –se é blindado,
mellor– arrodéanse de
gasdacostas e afástase do
común das xentes. E, sobre
todo, cada vez nos saen máis
caros aos contribuíntes. Nesta
situación, empezara eu a
considerar xustificada a
abstención como mostra de
rebeldía cidadá contra unhas
formas de facer política e de
gobernar que son
practicamente idénticas en
todo o primeiro mundo.

E andaba nestas o
mércores pasado cando
escoitei a Mariano Raxoi,
entrevistado na Cadena SER.
Preguntáronlle sobre a
continuidade de Alfredo
Urdaci como responsábel de
informativos na TVE, e dixo:
“No sé si está o no está
condenado por
manipulación, pero no tengo
ningún dato para hacer una
afirmación distinta de que el
señor Urdaci es un
extraordinario periodista y
que tiene el apoyo de
muchísima gente de la
opinión pública”.

Cuillons!,non puiden
evitar o berro. Agora si que
sei o que teño que facer o
domingo. Ir votar para que
algo empece a cambiar.
Grazas, Mariano.
Resolvéchesme a dúbida. Xa
sabes, in dubido, pro reo. O
sexa, que votarei, pero non a
ti nin o teu partido.♦

A.N.T.
Na mañá do mércores dez de
marzo falecía en Lugo Marcos
Cela, concelleiro do BNG desa
localidade. A morte causou fon-
do pesar na cidade, onde o con-
cello decretou dous días de loi-
to oficial e convocou un pleno
extraordinario no que se apro-
bou por unanimidade unha de-
claración institucional en lem-
branza do falecido.

Marcos Cela atopábase in-
gresado na unidade de coidados
intensivos do Hospital Xeral
Calde, onde fora trasladado o

xoves catro de marzo despois de
sufrir un infarto de miocardio.

O concelleiro desaparecido
contaba con 48 anos de idade e
unha longa traxectoria política
nas filas do BNG e de Esquer-
da Nacionalista, formación á
que estaba adscrito. Unha vez
integrado na política activa,
formou parte do Grupo Muni-
cipal do BNG do concello de
Lugo desde 1995 e durante o
mandado de 1999 a 2003, can-
do o BNG gobernou en coali-
ción a cidade co PSOE, desem-
peñou a concellería de Medio

Ambiente, ademais de ser te-
nente-alcalde da Corporación.
Ademais, na actualidade Cela
era membro do Consello Co-
marcal do BNG en Lugo.

Nacera en maio de 1995, ti-
ña tres fillos e estaba casado
con Cristina Ferreiro, que nes-
tas eleccións vai no posto nú-
mero catro da candidatura do
BNG ao Congreso pola circuns-
crición de Lugo.

Marcos Cela foi, ademais,
presidente do Comité de Em-
presa do BBV en Lugo en re-
presentación da CIG, destaca-

ba como afeccionado á foto-
grafía, a música e o deporte;
xogaba ao baloncesto e era so-
cio do Bregoán.

Ademais do concello cele-
brar un pleno extraordinario, as
forzas políticas presentes na
corporación, PSOE, PP e BNG,
acordaron suspender durante un
día os actos de campaña.

O político nacionalista será
incinerado na súa cidade natal
de Lugo e no tanatorio, ás catro
e media da tarde do once de
marzo, hai un acto civil na súa
memoria.♦

Falece o concelleiro nacionalista lugués Marcos Cela

Sete manifestacións conmemoran o 8 de marzo
Reclaman ‘o fin da discriminación laboral
e da violencia contra as mulleres’

PACO VILABARROS



Uns poucos días en Barcelona permiten
comprobar, a pesar de todos os problemas
por que pasa unha lingua sen estado propio,
que o catalán é real e visibelmente a lingua
nacional de Catalunya. Así se pode percibir
polas rúas, nos comercios, na universidade
ou nos restaurantes, tanto no plano oral co-
mo no escrito, e tanto entre a xente maior
como entre a mocidade ou a infancia. Ta-
mén o español ten o seu espazo, mais como
lingua complementar, utilizada fundamen-
talmente, entre outras, pola emigración.
Aínda así, non resulta nada estraño achár-
monos con persoas procedentes doutros
continentes e razas falando en catalán, can-
do menos nos seus postos de traballo. E ine-
vitábel resulta tamén darmos cun camareiro
galego que fala catalán perfectamente, mais
que nos declara non saber falar galego.

O que non aparece por ningures é o fal-
so tópico da má educación dos cataláns por
falaren na súa propia lingua a persoas de fó-
ra. Desde logo non é perceptíbel calquera
tipo de discriminación lingüística en contra
dos que falan español, que son atendidos
nesta lingua sen problemas. Mais, claro es-
tá, a primeira lingua de relación é o catalán,
como debe ser. Sorpréndenos tamén grata-
mente que na universidade moito profeso-
rado non catalán utilice habitualmente esta
lingua, tanto na oralidade como nos seus
traballos científicos, en tanto que algúns co-
legas galegos, e galegofalantes a tempo
parcial, con que profesionalmente se rela-
cionan, teñen a menos impartiren as súas
aulas en galego ou publicaren nesta lingua
os seus traballos. Será que o feito de ser un-
ha lingua maioritariamente falada polas cla-
ses populares ou, en troca, pola burguesía
se converte en criterio científico?

Algunhas persoas galegas ficamos un
tanto admiradas, e tamén envexosas, cando
vemos polas rúas diferentes letreiros (de
avogados, notarios, médicos etc.) cos seus
nomes e rótulos en catalán; por exemplo, o
alcalde da Coruña acaba de lle ir solicitar ao
arquitecto Joan Busquets, director do estudio
“B. Arquitectura i Urbanisme” (BAU), que
deseñe o futuro urbanístico dos terreos por-
tuarios da Coruña. Tamén ficamos admira-
dos cando entramos nas librarías e nos acha-
mos coas máis actuais obras da literatura
universal traducidas para o catalán; un
exemplo é a última entrega de Harry Potter,

da que aínda non se vían exemplares en cas-
telán. Ou cando vemos nos quiosques xor-
nais en catalán, que a xente le con normali-
dade sentada nas mesas das cafetarías ou no
metro, e cando achamos nos xornais escritos
en español as esquelas e os anuncios publici-
tarios maioritariamente en catalán. Ou cando
observamos varias canles de radio e televi-
sión emitindo en catalán e contemplamos
como a un ministro do goberno central lle
colocan auriculares para a tradución das pre-
guntas que lle formulan
en catalán. E cando ve-
mos tamén a unha co-
ñecida xornalista gale-
ga dirixindo un progra-
ma de televisión de su-
ceso nun catalán co-
rrectísimo. Non quere
isto dicir que o catalán
non teña problemas nin
que os cataláns non es-
tean preocupados polo
futuro do seu idioma.
Mais o que si quere di-
cir é que na Galiza te-
mos aínda moito cami-
ño que andar para che-
garmos a unha situa-
ción similar. Fan ben os
cataláns en non se con-
formaren coa situación en que se acha a súa
lingua e faremos moi mal nós se non tiver-
mos en conta o seu exemplo. Tamén no fei-
to de sermos gobernados por forzas políticas
propias que convertan o idioma nun tema
central da acción de goberno.

Vén de se celebrar, por outra parte, o Fo-
rum 2004 (Partnership for Diversity) en
Flensburgo, centrado nesta ocasión na coo-
peración lingüística transfronteiriza, onde o
galego contou cunha destacada presenza.
Esta cidade está situada ao norte de Alema-
ña, na fronteira con Dinamarca, onde con-
flúen dous estados, catro comunidades autó-
nomas e seis linguas diferentes, pondo máis
unha vez en relevo que o que caracteriza
Europa e o mundo é a diversidade cultural e
lingüística, moi lonxe da simplista identifi-
cación entre lingua e estado. Mais tamén
neste tipo de foros se poñen en confronto re-
alidades lingüísticas ben diferenciadas. Na
política oficial da Unión Europea de defen-
sa da diversidade lingüística e das minorías

mestúranse os casos de linguas con estado
que tamén son faladas por algunha minoría
noutro estado diferente, con aqueloutros ca-
sos de linguas sen estado que por iso mesmo
ven seriamente ameazado o seu futuro; in-
clusive nalgún caso non se realiza a necesa-
ria distinción entre linguas e variantes locais
dunha mesma lingua.

Por darmos algún exemplo, na mesma
Alemaña hai unha minoría de fala danesa,
como en Dinamarca hai outra minoría de fa-

la alemá. O alemán
considérase, así mes-
mo, unha lingua mi-
noritaria no norte de
Italia, como o é o sue-
co en Finlandia e o fi-
nés en Suecia. Tamén o
ruso é lingua minorita-
ria en Finlandia e ago-
ra co ‘enlargamento’
ou ampliación europea
vai pasar tamén a ser
obxecto de reivindica-
ción en estados como
Polonia, Estonia ou
Letonia, onde o fala un
80% da poboación que
é de orixe rusa. Evi-
dentemente, deben ser
defendidos os dereitos

lingüísticos individuais e tamén os dereitos
lingüísticos colectivos dos pobos. Mais non
semella o camiño máis axeitado o tratamen-
to uniforme de casos tan diferentes en Euro-
pa, creando un totum revolutumque, ao fi-
nal, só vai favorecer as linguas estatais. Por
moitas minorías ou maiorías de falantes que
teñan noutros estados, fica claro que o ale-
mán, o danés, o sueco, o finés ou o ruso non
corren ningún risco de desaparición por dis-
poren dun aparato estatal que os protexe, en
tanto que o galego, o eusquera, o bretón, o
galés ou mesmo o catalán si ven gravemen-
te ameazada a súa existencia por careceren
desa protección estatal. Se a situación do ca-
talán, por exemplo, é mellor que a doutras
linguas minorizadas como o galego, será ta-
mén porque Catalunya dispón dun aparato
de poder propio, dun estado en certo modo,
moi superior ao que ten Galiza. E será por
iso así mesmo que en Euskadi se está a
avanzar moito máis rapidamente no camiño
da recuperación da súa lingua propia. 

Tamén entre nós se podería pensar que o
galego vai pervivir en Portugal ou no Brasil,
aínda que desapareza na Galiza, mais iso
nunca nos debería servir de consolo, pois o
galego-portugués naceu no noso territorio e é
aquí onde se acha ameazado. Resultaría moi
lamentábel que un dos idiomas máis estendi-
do polo mundo deixase de se falar xustamen-
te no territorio onde se xerou. Fica claro que
o galego é lingua maioritaria na Galiza e de-
be continuar a selo con todas as garantías, o
que implica preservar tanto os dereitos indi-
viduais dos galegofalantes como o dereito do
pobo galego á súa propia identidade lingüís-
tica. Garantido isto, de acordo con paráme-
tros europeos tamén habería que protexer es-
pecialmente as minorías de galegofalantes en
Asturias, León e Zamora; ou en Xenebra,
Londres, París ou Caracas, por exemplo. E,
por suposto, segundo se tratou neste Forum
2004, fomentar a cooperación lingüística aos
dous lados do río Miño, como fai o exemplar
programa de radio escolar “Ponte... nas on-
das”, que despertou grande interese en Flens-
burgo e mereceu o recoñecemento unánime
da asemblea xeral do EBLUL(European Bu-
reau for Lesser Used Languages).

Na Unión Europea da diversidade lin-
güística, onde todo o poder político recae
sobre os estados membros, córrese o peri-
go de protexer por igual, ou máis aínda,
aquelas linguas que son oficiais dos esta-
dos, e aqueloutras que, por careceren de es-
tado, corren un real perigo de desaparición
e precisan dunha máis efectiva protección.
Un excesivo empeño por multiplicar de
modo un tanto artificial as variantes lin-
güísticas europeas e as respectivas minorí-
as lingüísticas, dando cabida a casuísticas
moi discutíbeis, pode servir de desculpa
para unha política real que paseniñamente
vaia conducindo cara a unha progresiva
minorización daquelas linguas que, como o
galego, non posúen estado propio. 

En conclusión, e como a realidade euro-
pea nos demostra, a mellor maneira de de-
fendermos a nosa identidade lingüística é do-
tándonos nós mesmos dos mecanismos polí-
tico-institucionais necesarios que nos permi-
ten defender o noso idioma con eficacia.♦♦

XOSÉ RAMÓN FREIXEIRO MATO é profesor
titular da Universidade da Coruña e autor

da Gramática da Lingua Galega (A Nosa Terra).
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De Barcelona a Flensburgo.
O estado das linguas sen estado

X.R. FREIXEIRO MATO

‘Se a situación
do catalán é mellor

que a doutras linguas
minorizadas

como o galego,
será tamén

porque Catalunya
dispón dun aparato
de poder propio”

Gramática da Lingua Galega
Xosé Ramón Freixeiro Mato

Fonética e Fonoloxía Morfosintaxe Semántica Gramática do Texto

NOVIDADE

Unha historia, un código civil e unha GRAMÁTICA fixeron as nacións



A.N.T.
“Onte e hoxe: traballo digno,
liberdades e benestar social”
foi o lema co que CCOO, CIG
e UGT celebraron unha mani-
festación unitaria do 10 de
marzo en Ferrol. Mentres
CCOO e UGT só participaban
nesta mobilización, a CIG es-
tendía os actos por todo o país.

A convocatoria conxunta por parte
das tres centrais saíuse do habitual.
O acto comezou ás sete da tarde e
segundo Carlos Vázquez, respon-
sábel de comunicación das CCOO,
celebrouse ademais, “nun momen-
to no que non se dan as mellores
relacións entre as tres centrais, pe-
ro a unidade de acción que se re-
xistra en Ferrol polas mobiliza-
cións de Izar facilitou a convocato-
ria”. Vázquez tamén deulle impor-
tancia como factor de unidade ao
“recorte das liberdades”, aínda su-
bliñou que “os problemas da cons-
trución naval foron quen facilita-
ron irmos xuntos”. Ademais, varias
fontes subliñaron que os proble-
mas de Izar poderían desembocar
nunha folga xeral en Ferrol.

Xesús Seixo, secretario xeral
da CIG, cualificou de excepcio-
nal a convocatoria conxunta en
Ferrol, á que asistiu persoalmen-
te, “debido á problemática especí-
fica de Izar”. Seixo aclarou que
neste 10 de marzo os obxectivos
prioritarios eran, ademais da de-
fensa dos sectores produtivos e
nomeadamente o caso de Izar, de-
nunciar a precariedade –a CIG
desenvolve unha campaña duran-
te todo o ano 2004 neste sentido–

e a política de recortes das liber-
dades públicas, da que o exemplo
máis recente é a sentencia contra
tres sindicalistas de Lugo por par-
ticipar nun piquete durante a fol-
ga do 20 de xuño de 2002.

Na denuncia da situación labo-
ral, o día no que se lembraba a
morte de Amador Rei e Daniel
Niebla en 1972 en Ferrol, Manuel
Mera, tamén da CIG, recordou que
o paro en Galiza é do 13,4%, a pre-
cariedade laboral do 35% e a pre-
cariedade da xuventude do 70%.

Mentres a CCOO e UGT só se
mobilizaron en Ferrol, a CIG con-
vocou distintos actos polas cida-
des do país. En Ferrol, o oito de
marzo realizou unha concentra-
ción diante do con-
cello. En Lugo, o
mesmo día 10 a
mediodía, cele-
brou unha concen-
tración diante do
lugar onde estivo a
caravana da folga
de fame pola pro-
testa contra a con-
dena aos tres sindi-
calistas e acto se-
guido procedeu a
plantar unha árbo-
re. En Ourense po-
la tarde no local da
CIG, Ramón Máiz pronunciou un-
ha conferencia sobre o 10 de mar-
zo. Na Coruña ás 12 da mañá rea-
lizou unha asemblea de delegados
e posteriormente unha concentra-
ción na Subdelgación do Goberno.
En Pontevedra a CIG concentrou
os seus delegados diante da Xunta
a mediodía. Por último, en Vigo,

ás 12 da mañá, celebrou unha
asemblea de delegados diante do
concello e unha concentración
posterior en Traballo.

Pola súa banda, a Central
Unitaria de Traballadores, CUT,
atrasou ao sábado 13 de marzo o
seu acto nacional do 10 de mar-
zo. A acción, que se celebrará ás
12 da mañá, consistirá nunha
concentración no monumento a
Amador e Daniel na cidade de
Ferrol.

Premios 10 de marzo

Ademais das mobilizacións, Co-
misións Obreiras ten previsto
para o 12 de marzo a entrega dos

seus tradicionais
Premios 10 de
marzo. O acto te-
rá lugar en Vila-
garcía e nesta
ocasión van reci-
bilos María Tere-
sa Filgueira, Ma-
ría Alcalde, Xosé
Rodríguez Cor-
zo, Xacobe Gil,
Benigno Varela,
C e l s o  A l o n s o
Davila e Manuel
García Ruíz. To-
dos os homena-

xeados comparten o feito de te-
ren realizado sindicalismo du-
rante o franquismo e térense
destacado como loitadores con-
tra a ditadura e en defensa dos
dereitos dos traballadores. Todas
as persoas están xubiladas agás
Xacobe Gil, que faleceu hai un
mes.♦

O programa económico
do BNG

MANUEL CAO

O BNG como grupo nacionalista e de esquerdas presenta un
programa con diferenzas políticas e económicas a respecto dos
dous grandes partidos de referencia estatal. No ámbito políti-
co, os obxectivos do BNG pasan polo recoñecemento do
Estado plurinacional e a redefinición da estrutura institucional
cara a maiores cotas de autogoberno para Galiza e partici-
pación directa nas institucións da UE. Destes obxectivos cen-
trais derivan as liñas fundamentais do programa no ámbito
político, económico e social explicitadas en catro bloques
temáticos: O BNG nas Cortes: garantía da presenza de Galiza;
alternativas na política estatal; o BNG, garantía para o avance
do autogoberno e a política do BNG no actual marco interna-
cional. A secuencia programática empeza por reseñar a rele-
vancia do grupo como representante de Galiza materializada
no seu labor de oposición no Congreso e no Senado e o reco-
ñecemento da súa utilidade efectiva á hora de defender os inte-
reses de Galiza e dos galegos. Despois xa se detallan as alter-
nativas sectoriais e instrumentais, no que representa o núcleo
fundamental do programa, para finalizar coa proposta política
de autogoberno na que se inserta o modelo de financiamento.

Das propostas do BNG en materia económica destacamos
as seguintes:

1.- Proponse a substitución do sistema de financiamento
autonómico de réxime común por un sistema de responsabili-
dade fiscal plena caracterizado pola territorialización comple-
ta dos tributos, a reforma da financiación da sanidade, a cre-
ación dun mecanismo de redistribución interterritorial máis
efectivo que o FCI e a redefinición do sistema de financia-
mento local tendo en conta a dispersión xeográfica, o núme-
ro de núcleos de poboación e a extensión territorial. Tamén se
reclama a xestión dos Fondos Estructurais e de Cohesión da
UE por parte das institucións galegas.

2.- En política fiscal, as principais propostas son as dedu-
cións por aluguer de vivenda para o arrendatario e por gastos
médicos, transformar a dedución por maternidade nun subsi-
dio, eximir do imposto de sucesións as herdanzas inferiores
aos 300.000 euros e aplicación dun IVE superreducido aos
produtos e servizos culturais. 

3.- As políticas para o desenvolvemento económico ocupan
boa parte do programa económico, resaltando a reclamación
dun maior impulso por parte das institucións públicas na dina-
mización económica. Así, proponse unha política industrial acti-
va con medidas de carácter horizontal e sectorial materializadas
no fomento da cooperación e conformación de redes e conglo-
merados empresariais, na finalización dos ciclos produtivos na
Galiza, no incremento dos recursos financeiros e humanos para
I+D+I, na disposición de infraestruturas de apoio á innovación
e prestación de servizos tecnolóxicos e na defensa de activida-
des empresariais xa existentes (Izar-Fene). O motor principal do
desenvolvemento radica na promoción da investigación cientí-
fica e a innovación para o que se postulan medidas específicas
moi relacionadas coas propostas educativas. O detalle das
medidas sectoriais completa o programa de desenvolvemento.

4.- En materia de política social, as propostas son ambicio-
sas e abarcan a problemática laboral, servizos sociais e sanita-
rios, vivenda, muller e mocidade. O mantemento e consolida-
ción do Estado de Benestar forma parte do proxecto base do
BNG do mesmo xeito que as propostas de revisión e mellora
dos modelos de contratación laboral na consideración da con-
tratación indefinida como regra xeral para as relacións laborais.

Outros aspectos como a política de infraestruturas, ambien-
te, seguridade e xustiza completan un programa prolixo e cun
grao de cuantificación consistente coa perspectiva dun grupo
centrado, basicamente, nos intereses específicos de Galiza.♦

‘O s obxectivos: recoñecemento
dun Estado plurinacional,

máis autogoberno e representación
directa na UE”
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PACO VILABARROS

A situación de Izar
permite a unidade no Día da Clase Obreira

CCOO, CIG e UGT celebran
conxuntamente
o 10 de marzo só en Ferrol

En Vigo, os delegados da CIG realizaron unha asemblea diante do concello para concentrarse posteriormente en Traballo, lugar ao
que corresponde a fotografía.                                                                                                                         PACO VILABARROS

A CIG
celebrou actos
en todas
as cidades
do país.



EMILIO VEGA
AAsociación de Veciños Oza, da
Gaiteira-Os Castros da Coruña,
vén de presentar un recurso
contra un fallo do Tribunal Su-
perior que confirmaba unhas
sancións da subdelegación do
Goberno contra sete persoas
pola súa participación en mobi-
lizacións veciñais. O autor des-
te artigo dá conta de como se
están a perseguir as reivindi-
cacións do movemento veciñal.

Desde hai moitos anos, a Aso-
ciación de Veciños OZA, da Gai-
teira-Os Castros da Coruña, vén
levando adiante unha loita contra
a manipulación a ceo aberto do
carbón e outro graneis nos peiraos
da cidade. Esta manipulación, que
contradí todas as leis ambientais,
significa un atentado contra a saú-
de e calidade de vida dos veciños.
Múltiples denuncias en todo tipo
de organismos estatais e europeos,
entrevistas con responsábeis do
Concello, Autoridade Portuaria,
Xunta, etc. e sobre todo mobiliza-
cións cidadáns continuas por par-
te do barrio, significaron unha vi-
toria para a asociación de veciños
e para a veciñanza: unha das em-
presas que manipula carbón foi
erradicada dos peiraos e FENOSA

vai construír un circuíto pecho de
manipulación de graneis sólidos
mediante un forte investimento, o
chamado Medusa.

Polas últimas mobilización le-
vadas adiante pola Asociación de
Veciños, o subdelegado do Go-
berno na Coruña impuxo sete
multas por un importe total de
4.910 euros. Os motivos aducidos
polo subdelegado do Goberno, ex
xefe da Policía en Ferrol, son un-
has supostas alteracións da “orde
pública”, que lembran argumen-
tos que todos considerabamos xa
esquecidos. Mais, non hai nada
diso; as mobilizacións da aso-
ciación de veciños, que contaron
coa solidariedade de todos os gru-
pos políticos, agás o PP, sindica-
tos e entidades veciñais e sociais,
foron convocadas dun xeito legal,
desenvolvéronse pacificamente e,
como é norma da asociación, dun
xeito firme, cívico e respectuoso
co resto dos cidadáns.

AAsociación de Veciños OZA
non é precisamente unha recén
chegada, senón que conta cunha
longa experiencia de traballo na
cidade, máis de trinta anos, sendo
unha das máis activas e combati-
vas. No seu historial ten amplas

mobilizacións de veciños, e así
entre outras no ano 1982 mobili-
zou preto de 5.000 contra as insta-
lacións de Petrolíber no barrio e,
recentemente, máis de 10.000
contra unha balsa de lodos conta-
minantes nos peiraos da cidade,
sendo esta, quizais, a maior mobi-
lización cívica da nosa cidade, e
significou a caída política do ex
presidente da Autoridade Portua-
ria, Antonio Couceiro. A última
das mobilizacións, motivo das re-
presalias do subdelegado do Go-
berno, durante máis de tres meses,
un día á semana, a asociación de
veciños concentrou no Miradoiro
dos Castros máis de 500 veciños.
Non se pode negar a combativida-
de da asociación, así como o seu
recurso á mobilizacións, no marco
das normas legais e respectando
os dereitos constitucionais de to-
dos os cidadáns.

Estado autoritario

Nas cartas e notas aos medios de
comunicación a asociación de ve-
ciños sinala dúas cuestións moi
importantes e que definen precisa-
mente a conxuntura política. Apri-
meira delas é que o Goberno do
PP trata de amedrentar non só o
barrio da Gaiteira-Os Castros, se-
nón a todo o movemento cívico da
cidade. O fin é evitar a combativi-
dade social contra as políticas de-
reitistas do Goberno e as súas me-
didas antisociais e agresivas contra
os dereitos dos cidadáns: é unha
política premeditadamente violen-
ta. Se isto vai adiante, significará o
retroceso reivindicativo dos diver-
sos movementos sociais. O segun-
do aspecto que se resalta diante
dos medios é que o Goberno do PP
pretende levar á práctica o recorte
dos dereitos constitucionais, cívi-
cos e políticos coas súas leis nos
Parlamentos español e galego. Os
aparatos do Estado (xustiza, edu-
cación, medios de comunicación,
etc.) son cada vez máis instrumen-
talizados contra os cidadáns, as li-
berdades reprimidas, os dereitos
sociais recortados, etc. Estase a le-
var unha nova transición até un
Estado autoritario.

As medidas tomadas pola
asociación de veciños sinalan ta-
mén un camiño claro na loita po-
lítica e reivindicativa actual. Me-
diante escritos aos grupos muni-
cipais, sindicatos, asociacións de
veciños, etc., solicítase unidade
contra estas medidas represivas,
manifestacións públicas de repul-

sa e solidariedade. Estas sete mul-
tas, as primeiras que se impoñen a
unha asociación de veciños na ci-
dade, son o camiño que emprende
o PP contra os movementos so-
ciais, e detrás disto van contra to-
do o que se mova, sexa calquera o
motivo. Trátase de axuntar esfor-
zos, de crear estamentos de co-
municación, de unidade e solida-
riedade: presentar unha fronte co-
mún de todas as forzas democrá-
ticas e progresistas.

Mais o importante é o recur-
so aos cidadáns, a explicación
pública dos dereitos e liberdades,
a denuncia da política do PP en-
tre os veciños mediante escritos,
carteis, medios de comunica-
ción, etc. Os cidadáns teñen que
comprender o que se aveciña:
non é cousa trivial, é o fin das li-
berdades cívicas e políticas.

Esta experiencia demostra a
necesidade do traballo nos mo-
vementos cívicos e sociais. Na
nosa cidade hai un abandono das
forzas políticas progresistas dos
mesmos e isto propicia a debili-
dade dos polos: as forzas políti-
cas progresistas non crean unha
base social propia e os move-
mentos sociais sofren unha enor-
me debilidade política, que apro-
veita o goberno municipal do
PSOE para instrumentalizalos.
Así, dáse o paradoxo de que a
maioría están dirixidos por mili-
tantes dese partido e presentan
un traballo plano e pouco reivin-
dicativo respecto o concello e o
Goberno. Non se pode negar a
importancia do traballo institu-
cional, de rachar o illamento no
marco das institucións que sobre
os partidos progresistas. Mais es-
te avance non pode ocultar que o
fundamental para propiciar un
cambio político é a participación
na sociedade civil, imprimirlle
os movementos cidadáns que es-
truturan a sociedade (asociacións
de veciños, clubs deportivos, en-
tidade culturais, etc.) un carácter
progresista e nacionalista, o que
se chama crear base social pro-
gresista e nacionalista. Se o que
se pretende é instrumentalizar o
movemento cidadán a partir do
traballo institucional, utilizar o
traballo cotián do movemento cí-
vico para facer caixa de resonan-
cia nas institucións, o camiño é
errado. O fundamental é o traba-
llo cotián, a implicación dos mi-
litantes e dirixentes progresistas
e nacionalistas no marco das or-
ganizacións cidadáns.♦
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O barrio dos Castros conseguiu o control sobre a
manipulación de graneis tóxicos

Veciños da Coruña pagan con
multas a vitoria sobre FENOSA

A. EIRÉ
Chámano eficacia e teñen un
índice para medila, pero detrás
escóndense recortes de perso-
al, peche de sucursais, peores
servizos e cobros por cada
operación. Os bancos cada vez
gañan máis ingresando menos.

Nestas últimas semanas
todos os bancos presentaron as
súas contas. Os gaños amoréan-
se en miles de euros e, a maio-
ría, declararon gañar máis que o
ano anterior. Uns resultados ben
difíciles de conseguir ante a
caída de ingresos que recoñece
o sector. Débese, principalmen-
te, ao recorte dos gastos.

Cando semellaba que os
planteis de persoal e as redes
bancarias xa estaban comple-
tamente axustadas, logo de
décadas de prexubilacións
masivas, a banca segue a
anunciar, nas súas previsións,
máis recortes de gastos.

Todos andan á procura de
conseguir unha “ratio de efica-
cia” do 30%. Quer dicer, lograr
reter 30 euros por cada 100 que
ingresan. Amaioría supera hoxe
o 47,2% do BBVA. O Popular,
o banco máis eficiente conse-
guiu o 34,53%, pero quere bai-
xalo ao 25, segundo se afirma
no mundo bancario. O banco
dos Vals Taberner ten a fama,
merecida, de ser o que pior lle
paga aos seus empregados.
Tanto é así que, nos últimos
tempos, máis de medio cento
dos seus destacados xestores,
ficharon polo Banco Pastor.

Se comparamos esta
“eficiencia” coa realidade
Europa podemos comprobar
como un banco alemán gastou
na xestión 80 euros de cada 100
que ingresa. Baixar do 50% de
eficiencia na banca semellaba
ciencia fición na banca española
hai uns anos, sobre todo tendo
en conta o negocio denominado
de menudeo, as extensas redes e
a falta de cultura bancaria da
poboación. Tamén os reducidos
ingresos das familias españolas.

Aínda así, a banca española

non só se atopa entre a máis efi-
ciente do mundo, senón que está
disposta a seguir gastando
menos. Desde 1995 os bancos
despediron a unha cuarta parte
do seu persoal, aínda que as pre-
xubilacións evitaron, en boa
parte, a conflitividade. Tamén
minguaron nun 20% as redes
comerciais, malia abrir sucursais
nos núcleos máis importantes de
poboación. Ademáis, as sucur-
sais só son atendidas por unha
media de seis empregados, xusto
a metade que a media da UE.

A onde os levará esta carrei-
ra entre entidades por rebaixar
custos? O BBVA prexubilará
este ano a 900 traballadores
máis. Pero, a partir do ano que
vén, non poderá xa botar man
das prexubilacións. Que fará?

Anova idea que se comeza a
pór en práctica é a de aproveitar
os baixos salarios doutras partes
do mundo, para externalizar cer-
tos labores. Algúns, por exem-
plo, están dispostos a transladar
ao Brasil ou Mexico gran parte
dos servizos centrais e de xes-
tión, grazas ao uso das novas
tecnoloxías. A entrada nestes
mercados e a adquisición de
bancos nestes países pode ir
nesta dirección. Alfredo Sáez,
conselleiro delegado do Banco
de Santander non o nega.

Saéz considera que nos pró-
ximos anos a economía española
medrará moi pouco e tamén
coida que vai rematar o boom
imobiliario, polo que só unha
nova rebaixa de custos pode con-
seguir que os bancos manteñan o
seu nivel actual de beneficios.

Acabáronse as épocas dos
regalos. Cada vez haberá que
pagar máis por cada operación
(lonxe quedan os tempos nos
que pagaban eles por negociar
co teu diñeiro), será o propio
usuario o que deberá realizar a
maioría dos servizos, tendo
que pagar ademais polo uso
das máquinas, caso dos caixei-
ros. Finalmente, estará peor
atendido por mor da escasez
de empregados.♦

Planos para rebaixar os custos
Os bancos, cada vez
menos ingresos
pero máis beneficios
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As épocas que vivimos son boas para reme-
morarmos certos acontecementos próximos.
Adoitamos todos sorprendernos de que o ac-
tual xefe de goberno de España non sufrira
ser investigado, nin en España nin por nin-
gunha instancia xurídica internacional, polo
seu apoio á guerra do Irak. O que, contando
os bombardeos prebélicos e o bloqueo, a non
declarada guerra fixera morrer máis de
400.000 nenos (cifra da Unicef), e de que a
declarada guerra sacrificase, en aras do im-
perio petrolífero, polo menos, 20.000 máis,
non lle preocupa ao señor Aznar  que acaba
de ser apoiado pola eminente publicación in-
glesa do sabio politólogo W. Shawcross:
Allies; The U. S. Britain, Europe and the war
in Iraq (Aliados, os EE UU, o Reino Unido,
Europa e a guerra do Irak) publicado baixo

os auspicios do Instituto de Negocios Públi-
cos. Neste libro podemos ler as obtusas men-
tes, como a miña, o seguinte: “O problema
real era saber se tería sido correcto afrontar o
risco que Saddam, e as súas posíbeis armas,
supuñan, de que puidesen utilizar, ou tivese
aquel sátrapa a intención de usar ou de vol-
ver desenvolver tan pronto como non hoube-
se mouros na costa. Así pois, que tivese ou
non armas de destrución masiva era irrele-
vant. É dicir, como din Aznar e os seus, non
viña ao caso. Chegamos así á canonización
perfecta do proceso de intencións en Dereito
Internacional. Cando Bush II e os seus adlá-
teres decidan que alguén ten malas inten-
cións (incluso sen armas non convencio-
nais), ao alxube con el. Entretanto, xa mer-
quei un brutal pau para que, cando este prin-

cipio se estenda, poida golpear, con xustiza,
un veciño que ao se cruzar comigo ten unha
expresión atravesada na ollada, que só Deus
sabe que intención oculta.

Á parte destas elaboracións teóricas
convén sinalar a nosa non menor admira-
ción polo que poderíamos chamar a espon-
xa histórica selectiva. Cando un tema nos
favorece, falemos del canto poidamos; en
caso contrario, ou ben “non toca” ou é só de
interese “histórico”. Mariano Raxoi así o
acaba de dicir (véxase La Voz de Galicia, 4
de marzo de 2004). O Irak non convén ma-
grealo. Raxoi tomou un bo exemplo dos bis-
pos católicos estadounidenses. Segundo nos
relata o New York Timeso 28 de febreiro pa-
sado, a “terríbel historia” da pederastia ma-
de in USAé só iso, “historia”. Que sexan

4.392 os culpábeis e 10.667 as vítimas non
importa; para iso temos a esponxa selectiva.
Tampouco importa que moitas desas víti-
mas non sexan cousa do pasado e estean so-
metidos hoxendía a tratamento psiquiátrico.
Tampouco importa que, segundo o xornal
neoyorkino, é posíbel que nos EE UU hou-
bese máis sacerdotes “sexualmente activos”
con mulleres adultas que con nenos acosa-
dos, para iso tamén está a esponxa.

Esperemos que pronto lle poidamos dicir
a Raxoi (admirador da filosofía socioeconó-
mica da desigualdade, moi venerada nos EE
UU): “Don Mariano, nin hoxe nin durante
catro anos vostede “non toca”. Good bye.♦

XOSÉ FRANCISCO PÉREZ OIA é economista e
ex funcionario das Nacións Unidas en Xenebra.

Non se lle oculta a ninguén que os
períodos electorais son propicios
á incontinencia verbal e ás nava-
lladas a eito que nestes días relo-
cen nos mitins e nas pantallas da
televisión cando, no día a día, esas
navalladas non traspasan os mu-
ros das sedes dos partidos ou dos
parlamentos. Pero, ao meu ver,
desta volta estanse a superar todas
as medidas. Seguramente, o me-
llor titular que pode servir de re-
sume e berro seco diante do que
estamos a aturar, díxoo o demoni-
zado Josep Lluís Carod en Valen-
cia, despois da navallada do titular
de Interior logo da detención de
dous presuntos etarras. Carod, co-
mo moitos de nós, non puido con-
terse: “Miserábeis!” Certamente é
difícil atopar nas hemerotecas e
nas antoloxías un caso tan para-
digmático de instinto canalla. E o
caso é que levo uns días matinan-
do no seguinte paradoxo, –ou qui-
zais non o é?–: Acebes e Michavi-

la, ministros e pertencentes a unha
facción ultracatólica chamada
“Lexionarios de Cristo” son os
que máis cegamente seguen as
instruccións do xefe José María
Aznar e avivan o lume de xeito
que, nese mesmo acto en Valen-
cia, ás portas do mitin de Carod
dous centos de persoas berran até
quedaren sen folgos: “Asasino!”
Certamente semellan dous políti-
cos brandos e frouxos pero polos
feitos non son años senón lobos
que ouvean. E outra leria que levo
tempo remoendo é que, de toda a

vida, sempre se dixo que na polí-
tica hai que ter ese instinto canalla
porque é o único xeito de sobrevi-
vir, tanto dentro das formacións
políticas como cara á xente que,
coma no cine ou no circo romano,
quere sangue e admira a forza e a
fachenda, mesmo desculpa a co-
rrupción, a mentira e a chulería e
menospreza a normalidade, a
transparencia e a cercanía. Un
pouco como na Igrexa Católica:
liturxia, lonxanía, dogmas indes-
cifrábeis e unha manchea de mis-
terios e segredos que só coñecen

–ou din coñecer– uns poucos. Os
nomes que se me ocorren para
abondar nesta tese son ducias na
historia máis recente de Europa e
de España. Pero certamente non
convén mesturar unhas cousas
con outras. A capacidade de lide-
rato, e de ser “dux” tanto no tem-
po dos romanos como no século
XXI atinxe a un don de espertar
confianza, conciliar acordos, fa-
vorecer diálogos, respectar perso-
as, ideas e posición alleas e mes-
mo contrapostas ás propias e deci-
sión para levar adiante os anceios

dos electores que confian nese lí-
der. Nada que ver co desprezo, a
calumnia, a descualificación, a
utilización avesa do poder ou das
palabras, a mentira decote, a com-
pra das vontades e de outras moi-
tas cousas, o inocular odio e medo
a partes iguais nos corpos e nas
mentes dos cidadáns maís inde-
fensos..... Cando nos volvamos
encontrar vostedes e máis eu, xa
falarei do que ocorreu o 14 de
Marzo. Teño para min que, hoxe
máis que nunca, eliximos entre un
modelo e outro. Xa sabemos que
nestes tempos de neoliberalismo e
poder omnímodo do mercado,
moitos arredor noso séntense sa-
tisfeitos e quentes, tranquilos e es-
cépticos diante dun discurso coma
este. Pois nada. Vémonos na en-
crucillada. Non me gustaría que
agardásemos a Godot. E o mensa-
xeiro acudise a dicirnos: “virá ma-
ñá”. E mañá : “virá mañá”. E  Go-
dot nunca chegou.♦

Instinto canalla
MANUEL LOMBAO

A campaña electoral énchese de violencia verbal. O 14 de marzo
escollemos tamén que estilo de facer política é o que nos interesa.

Madrid

Pensamentos preelectorais
X.F. PÉREZ OIA

A catro días das eleccións españo-
las, a maquinaria propagandística
dos partidos vascos queima as últi-
mas naves para rabuñar os poucos
votos que están aínda en xogo. Pe-
ro eses poucos votos, en procesos
electorais tan apretados coma este,
son os que fan bailar os tamén pou-
cos escanos que están en xogo. Es-
tas son as primeiras eleccións en
moitos anos que non tiveron o seu
eixo de debate en Euskadi; Cata-
lunya, grazas sobre todo a Josep
Lluís Carod e ao tripartito, restou-
lle unha lousa a este país que os
partidos vascos convertían en cada
campaña electoral nun auténtico
suplicio, porque non lles deixaban
espazo a outros temas de interese
cidadán. É sorprendente que tanto
o PP coma o PSOE non dean a va-
ra con Euskadi, porque o luns des-
pois das votacións, comeza a deba-
terse no Parlamento vasco o Plano
Ibarretxe, e o Tribunal Constitucio-
nal aínda non o suspendeu. Está re-
corrido desde novembro, e ía resol-
verse rápido, e xa van cinco meses.
Sospeitoso, non si? 

Esta semana debemos comezar
por Navarra, que é o único territo-
rio onde vai haber cambios que ra-
charán o tradicional reparto de de-
putados en eleccións xerais. Nafa-
rroa Bai (NB) ten asegurado un re-
presentante no Congreso, e así o

confirman os inquéritos. Un terzo
dos navarros votan nacionalista,
pero até o de agora non había voz
abertzale e navarra en Madrid de-
bido á dispersión do voto (PNV,
EA, HB, Aralar, Batzarre…). Na-
farroa Bai (Navarra si) engloba to-
dos agás a Batasuna, e por ela
apostarán todos os abertzales e ta-
mén moitos dos que até agora vo-
taban a Batasuna, porque a estrate-
xia da esquerda abertzale pedindo
o voto nulo é un paso adiante máis
cara a súa desaparición política,
aínda que non social, desde logo.
Por unha vez, e que non sente pre-
cedente, citarei a Carlos Iturgaiz,
“Otegi e compañía son cadáveres
políticos”. 

A deputada de NB será Uxue
Barkos, xornalista de Euskal Tele-
bista. Unha muller nova, euskal-

dún e disposta a levar a voz dun
terzo dos navarros a Madrid, para
demostrar que Navarra tamén sen-
te Euskal Herria. Os romanos, can-
do chegaron ao norte da Península
falaron dos vascónse da lingua na-
varrorum, é dicir, o euskera, que
ten o seu berce en Navarra. Hai
cousas que convén dicir de cando
en vez, porque iso de “Navarra:
identidade única española” non é
certo. Ás veces pódense facer cer-
tos paralelismos entre Galiza e Na-
varra: ámbalas teñen fama de ser
de dereitas, ámbalas teñen unha re-
alidade ocultada conscientemente,
e ámbalas loitan porque a imaxe
que se proxecte delas sexa máis
aberta e axustada é realidade.

A UPN, a marca electoral do
PP en terras navarras, obterá entre
dous ou tres representantes; un

menos do que ten agora se o
PSOE é capaz de arrebatarlle ese
tan axustado. Na Comunidade
Autónoma Vasca tamén se moven
cousas: hai, polo menos, dous es-
canos que se decidirán por moi
poucos votos. O PNV vai ter máis
votos, máis unha vez; actualmen-
te conta con sete representantes,
podería gañar un máis, e amosará
de novo o seu poderío. Incluso
nestes comicios, nos que os diri-
xentes peneuvistas teñen medo a
unha desmobilización dos seus. A
pesar diso, cunha pequena suba
de votos en Guipúscoa podería
quitarlle o único representante
que ten Eusko Alkartasuna (EA),
que, ao non ir en coalición, pre-
tende nesta campaña marcar un
perfil propio. As boas relacións
de EA con Esquerra (formarán

grupo conxuntamente) é o único
que pode salvar da queima esta
formación.

No bloque constitucional, o PP
parece que continúa en retroceso.
Pode perder un escano ou dous a
favor do PSE/PSOE que por pri-
meira vez conseguiría rachar esa
diabólica polarización PNV-PP. Se
así fose, e o PSOE tivese máis de-
putados en Euskadi que o PP, Pat-
xi López recibiría un pulo impor-
tantísimo de toda a militancia, e ta-
mén desde Ferraz, e pecharía todas
as bocas que lle chaman equidis-
tante simplemente por non bailar
ao son de Jaime Mayor Oreja. Un
Mayor que, como xa adiantamos
aquí, continúa a súa retirada a mo-
diño cara a Madrid. Sacará o seu
escano por Álava e, a poucos, de-
saparecerá de Gasteiz. 

A conclusión: xóganse esca-
nos en Biscaia, Guipúscoa e Na-
varra. En total, os abertzales po-
derían obter dez asentos. Se lle-
los sumamos aos escanos na-
cionalistas cataláns e aos gale-
gos, serían trinta representantes:
vascos, cataláns e galegos serían
o 9% no Congreso. Non é pouco,
non é un mal punto de partida
para os debates que se van for-
mular na vindeira lexislatura. Se
non hai maioría absoluta, eses
escanos poden valer moito.♦

O valor dos escanos
nacionalistas en Madrid

DANI ÁLVAREZ

Unha representación sólida dos nacionalistas en Madrid, no caso de
non haber maioría absoluta, pode ser decisiva nos vindeiros catro anos.

Bilbao



GUILLERMO SANTOS / B. AIRES
A auga xa se considera un re-
curso máis necesario ca o pe-
tróleo. A fronteira entre o
Paraguai, o Brasil e a Arxen-
tina conta co acuífero máis
rico do mundo. De aí o intere-
se dos EE UU en controlalo.

A auga potábel será un recurso ca-
da vez máis escaso en todo o
mundo nos vindeiros anos. Se-
gundo as Nacións Unidas, xa no
2025, a demanda será un 56%
maior ca a subministración. A di-
ferenza do petróleo, non conta con
subtitutos. Polo tanto, quen a con-
trole dominará a política mundial.
Só o tres por cento da auga potá-
bel se atopa na superficie terrestre.
O resto está no subsolo. En vinte
anos, se non se explota racional-
mente ese subsolo, a metade do
planeta sufrirá escaseza de auga.

O acuífero guaraní está situado
na triple fronteira entre o Brasil, o
Paraguai e a Arxentina. Para en-
tender a súa magnitude, habería
que imaxinarse un inmenso mar
navegábel desde o Amazonas –co-
nectado co acuífero a través do
Pantanal brasileiro– até os grandes
lagos do sur arxentino –cos que o
acuífero se conecta baixo a pampa
húmida e a meseta Patagónica.

Des que se empezou a estudar
a súa magnitude e as súas posibi-
lidades, na década do 1950, os in-
vestigadores universitarios sou-
beron do seu potencial. Durante
décadas, moitos deles trasladaron
o seu traballo cara ás axencias eu-
ropeas e norteamericanas.

Segundo o movemento brasi-
leiro Grito Das Águas,están en
marcha varios proxectos que ten-
tan manter baixo control esta-
dounidense o acuífero. Nos EE
UU, a auga non está considerada
como un ben social senón como
unha mercadoría, suxeita ás mes-
mas leis do mercado ca o cobre,

o ouro ou a madeira. “Coa infor-
mación que teñen, os norteame-
ricanos poñen en perigo a sobe-
ranía dos nosos pobos, ao con-
trolaren un recurso básico para a
nosa independencia.”

Problema mundial

Na mesma Europa, o problema
ten importancia. Dos seus 55 rí-
os, só cinco non están contamina-
dos. A escaseza de agua é crítica

en España, Italia, Grecia, os Bal-
cáns, Holanda, Bélxica, Alemaña
e Gran Bretaña. A situación aínda
é peor en África e Asia.

No Medio Oriente, a cuestión
da auga foi un dos motivos que fi-
xo fracasar os acordos de Camp
David, cando a Autoridade Na-
cional Palestina comprendeu que
o mapa trazado para o novo esta-
do palestino lle outorgaba só o 15
por cento das fontes hídricas da
rexión. En América do Norte, a si-

tuación non é boa tampouco. O
Canadá, que posúe o 9% de toda a
auga potábel do mundo, sofre so-
breexplotación e contaminación.
Os EE UU teñen o 40% dos seus
ríos e lagos contaminados. Por iso
recorren aos seus ríos limítrofes,
que explotan abusivamente. Por
poñer un exemplo, o goberno de
Washington queda co 90% das au-
gas do río Colorado e lle deixa a
México o 10% restante, a parte
salgada e imbebíbel do fluxo.♦

N
º 

1.
12

0 
●

D
o 

11
 a

o 
17

 d
e 

m
ar

zo
 d

e 
20

04
 ●

A
no

 X
X

V
II

As botas e
o nariz
MONCHO LEAL

Haití, un dos países
máis pobres do
planeta, vén de su-

frir semanas de extrema
violencia. O interese
desta pequena nación,
que viviu hai 200 anos a
vitoria dos escravos
negros sobre o
imperialismo francés,
non ten que ver coas sú-
as riquezas. Haití foi ex-
poliado por século e me-
dio de dominio dos EE
UU e nos últimos anos,
por cumprir as
imposicións do Fondo
Monetario
Internacional. A
administración estadou-
nidense pretende a mili-
tarización da cunca do
Caribe, estratexicamente
situada entre Cuba e Ve-
nezuela. Isto permite ta-
mén protexer o comercio
de drogas –por aí pasa
un 14% de toda a cocaí-
na que entra nos narices
dos estadounidenses.
Aristide significou a
esperanza para Haití
cando era un salesiano
partidario da teoloxía da
liberación. Deposto por
un golpe de estado
dirixido por axentes da
CIA, algús deles que sa-
en agora triunfantes nas
imaxes de Porto
Príncipe, Aristide
exiliouse nos EE UU.
Clinton, tres anos máis
tarde, ordenou a
invasión do país para
restabelecelo no poder.
Xa non era o mesmo,
aprendera a lección. O
seu discurso xa non era
transformador. A súa
práctica supuxo a
aplicación do
neoliberalismo. As mobi-
lizacións populares, ás
que só nas últimas sema-
nas se sumaron policías
e torturadores do réxime
dos Duvalier, adestrados
na Escola das Américas,
facían perigar o poder.
As botas dos marines pi-
saron de novo terra hai-
tiana, disfrazadas de
axuda humanitaria,
coma a Lexión en Iraq, e
secuestraron a Aristide
enviándoo á República
Centroafricana. Aristide
xa non lles valía, coma
tamén non os talibáns
ou Sadam Hussein, alia-
dos no pasado. Nos EE
UU, o crime organizado
e as institucións
financieiras, valla a
redundancia, respiran
tranquilos. Haití
continuará a ser colonia,
con aparencia de
independente.♦♦

G.S. / BUENOS AIRES
A triple fronteira suramericana é
unha zona pouco poboada, con
tres cidades principais. Foz do
Iguaçu (Brasil) ten 240.000 habi-
tantes; Ciudad del Este (Para-
guai) e Puerto Iguazú (Arxenti-
na) non superan os 30.000. Mais
isto non impide que sexa unha
das “zonas quentes” do mundo
no que se refire a tránsito de dro-
gas, armas e contrabandos varios.

Despois do 11-S é unha das
zonas nas que a Administración
Bush ubica células de integristas
islámicos. A causa desta sospeita
reside na presenza dunha potente
colonia sirio-libanesa adicada ao
comercio, que se localiza, maiori-
tariamente, en Ciudad del Este.
Nesta localidade pódense ver os tí-
picos bazares de Oriente Próximo
en versión mestiza sudamericana.

Investigacións policiais ar-
xentinas sitúan nesta área a plani-
ficación do atentado que destruíu

a embaixada de Israel en Buenos
Aires no 1994 e a mutua israelita
AMIA meses despois. Deste xer-
molo, segundo os servizos de in-
telixencia estadounidenses, xur-
diu despois o suposto punto de
subministración para axentes en
fuga de Hezbollah, Jihad Islámi-
co, os Mártires de Al-Aqsa e Al-
Qaeda. Esta ameaza xustifica as
moitas visitas de membros da
CIA á rexión, dexesosos de con-
seguir dos respectivos gobernos
de Asunción, Brasília e Buenos
Aires visto e prace para colocar
bases militares ao estilo da de
Manta (Ecuador) e Alcântara
(Brasil) na Amazonia.

Contrabando

En realidade, este non é o tema
principal da inestabilidade frontei-
riza. Os gobernos brasileiro e ar-
xentino fan un grande esforzo por
controlaren as súas respectivas

portas de entrada. Hai brigadas es-
pecíficas da polícia federal e da
gendarmería que protexen a divi-
sa entre estes dous países e as es-
tatísticas falan dun obvio fluxo de
mercadorías prohibidas mais non
superior ao existente no Estreito
de Gibraltar ou á fronteira entre
Polonia e Alemaña, por exemplo.

O real problema de contraban-
do dáse nas fronteiras co Paraguai.
A corrupción política e o lamentá-
bel estado da economía deste país
converte o tránsito ilegal nunha
das súas principais fontes de ingre-
sos de exportación. Precariamente,
a economía informal mantense
grazas á venda duns cartóns de ci-
garros, unhas botellas de whisky
ou uns poucos radio-CDs de coche
ao outro lado da fronteira.

O problema grave é a impuni-
dade do mercado de coches rou-
bados. É ben sabido que na Ar-
xentina ou no Brasil, se che desa-
parece o coche e non sabes del en

tres días, con total certeza xa es-
tea no Paraguai, onde lle trocarán
a matrícula, borraranlle o número
de bastidor e logo dunha man de
pintura e un pouco de tuningaca-
bará outra volta nos grandes mer-
cados dos seus veciños do norte e
sur. Xa se fala en São Paulo de
que a metade das rancheiras
Chevrolet que circulan entre fa-
zendas no interior do estado per-
tenceron en tempos a universita-
rios de clase media-alta de Men-
doza ou San Luis (Arxentina).

Ademais, o mercado de ar-
mas florece mercé ao clima vio-
lento dos seus veciños. Por
exemplo, a prensa brasileira des-
cubriu unha rede curiosa. Altos
cargos da policía do Rio de Ja-
neiro gardan unha parte do seu
armamento para vendelo no Pa-
raguai. Alí hanno comprar as
bandas de delincuentes que se
enfrontan a esta mesma policía
nas rúas das favelas.♦

Integrismo islámico en Sudamérica?

Os EE UU queren controlar os recursos hídricos sudamericanos

O acuífero guaraní,
viveiro para paliar a sede do mundo



Ricardo Ortega, o xornalista es-
pañol de Antena 3 TV morto de
dous balazos en Haití o 7 de
marzo, súmalle o seu nome a
unha lista de vítimas que, por
unha banda, reciben homenaxes
e eloxios póstumos e, pola ou-
tra, remexen entre os seus com-
pañeiros, amigos e coñecidos
sentimentos de indignación po-
las condicións nas que eses re-
porteiros vocacionais deberon
traballar en vida.

Ortega era fillo de comunis-
tas valencianos. Bolseiro en
Moscova, graduouse en Física.
Traballando alí como redactor
para a Axencia EFE, foi logo
contratado por Antena 3 TV can-
do abriu a súa delegación rusa. 

Cara a fins do 2000, Antena 3
TV trasladou a Ortega a New

York, onde os funcionarios de mi-
gracións lle puxeron dificultades
por provir de Moscova. Logo de
cubrir o 11-S, enviárono ao Afga-
nistán para aproveitaren a súa pe-
ricia, a súa experiencia e o seu ma-
nexo de idiomas. Cando Planeta
lle comprou á Telefónica Antena 3
TV, os novos propietarios decidi-
ron ter nos EE UU alguén máis
afín coa política exterior de José
María Aznar. Por conseguinte, Or-
tega foi despedido e só despois de
se ofrecer como enviado especial a
Haití (sen cámara nin contrato)
volveu ás pantallas. Alí achou a
morte por senllos disparos no tó-
rax e no abdome, xa que non con-
taba con chaleque antibalas.

Agora, a súa canle beatifícao,
como é de rigor. Como fixo Tele-
cinco con Xosé Couso, asasina-

do en Bagdad por militares esta-
dounidenses e a quen a empresa
se negaba a telo en plantel. Ago-
ra confirma que non axudará fi-
nanceiramente a viúva para non
sentar –din– precedente. Un cal-
co do acontecido previamente
con Juancho Rodríguez, que pe-
receu en Panamá mentres cubría
a invasión norteamericana. Este
fotógrafo fora obrigado a traba-
llar como free lancepara El Pa-
ís. Á súa vez, cando Julio Angui-
ta Parrado morreu no Irak, o di-
rector de El Mundodeitou bágo-
as e rendeulle homenaxe, mais
despois se soubo que lle enviara
un correo electrónico no que lle
anunciaba o seu despido tan
pronto pisase Madrid.♦

PÁGINA12 / BUENOSAIRES
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Clare Short, ex ministra de Cooperación
Internacional no gabinete de Tony Blair,
quen presentara a súa dimisión por mor
de fondas discrepancias coa política la-
borista a propósito da guerra contra o
Iraq, denunciaba hai unhas semanas na
BBC que Kofi Annan, secretario xeral
das Nacións Unidas, fora espiado polos
servizos secretos británicos na secuen-
cia previa á intervención secundada po-
lo trío dos Açores. Nas súas declara-
cións ao programa matinal de Radio 4,
Clare, que no seu día lle esixira a Blair
o respaldo da ONU como condición in-
dispensábel para apoiar a guerra, non
deixaba lugar a desmentidos: “Eu, per-
soalmente, vin as transcricións das con-
versas de Kofi Annan”.

A denuncia de “Calamity Clare”, que
así a alcuman no Reino Unido, sumase
ás supostas “indiscrecións” de Katharine
Gun, unha interprete que traballaba para
a célula de escoitas do servizo británico,
acusada de filtrar un memorando secreto
americano segundo o cal tanto os EE
UU como o Reino Unido espiaran a An-
gola, Camerún, Guinea, Paquistán, Mé-
xico e Chile, todos eles membros do
Consello de Seguridade na altura. O in-
terese dese seguimento radicaba en sa-

ber como evolucionaban os indecisos en
función das presións recibidas. A Gun
foi inculpada por violación da Lei de Se-
gredos Oficiais, pero
liberada por falta de
probas o pasado 25
de febreiro, entre a
sorpresa de moitos
que agardaban que o
proceso dera pé a fa-
lar de novo do Iraq e
desvelara máis infor-
macións probabel-
mente embarazosas
para o goberno britá-
nico. Blair respiraba
algo tranquilo pen-
sando que o peor xa
pasara, pero a tercei-
ra vía, a do descarrilamento total, aínda
non rematara o seu periplo. A denuncia
de Clare Short volvía poñer o dedo na
chaga dun comportamento ilegal e ver-

goñento. Aínda que sen consecuencias,
por agora.

Os servizos secretos aliados seme-
llan moi dados a es-
tas “manías”. En
2001 foron tamén os
británicos os infiltra-
dos na embaixada de
Paquistán en Lon-
dres. Nada se soubo
de quen podía estar
detrás dos micrófo-
nos descubertos na
sede do Consello de
ministros da UE, en
Bruxelas. “Echelon”,
creada en 1947 e re-
servada ao uso de
cinco países anglosa-

xóns (o Reino Unido, os Estados Uni-
dos, Australia, Canadá e Nova Celan-
dia), conta cun plantel estimado de
40.000 persoas. Todos podemos ser ob-

xecto de espionaxe. Os avances tecnoló-
xicos facilitan o seu traballo. Mesmo
unha conversa entre dous individuos
pode ser recollida nun radio de cinco
quilómetros sen grandes complicacións. 

A lexislación aprobada nalgúns paí-
ses nos últimos anos socava o dereito
constitucional á intimidade e ao segre-
do das comunicacións e ampara na se-
guridade nacional toda violación “res-
ponsábel”. Os dereitos fundamentais
dos cidadáns quedan así seriamente
condicionados por estas prácticas que
escapan a todo control público, ocultas
baixo o manto da defensa e da loita an-
titerrorista.

Pero volvendo ao rego: o Tratado de
Viena de 1946, ratificado polo Reino
Unido, estipula a inviolabilidade da
ONU. O goberno británico deulles ins-
truccións ás súas espías para violar, un-
ha vez máis, a legalidade internacional.
É un asunto gravísimo. Annan pediulle
explicacións a Downing Street. Pero
aquí –xa é un segredo a voces– soamen-
te dimiten os dunha banda. Como fixo
Clare Short.♦

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

Calimity Clare
XULIO RÍOS

Aquí fóra

A morte dun xornalista
JULIO NUDLER

Ricardo Ortega após recibir os dous disparos que o mataron nunha manifestación contra o ex presidente haitiano.

‘A lexislación aprobada
nalgúns países

nos últimos anos
socava o dereito

á intimidade e ao segredo
das comunicacións”

www.anosaterra.com
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CÉSAR LORENZO GIL
O Deportivo é claro favorito
para gañar a actual Liga dos
Campións. A súa solidez e ex-
periencia na competición fano
un rival temíbel. O Celta acaba
a súa maré europea esgotado.

O Deportivo logrou rachar moitos
tópicos sobre a súa participación na
Liga dos Campións. Coa súa vito-
ria en Delle Alpi, diante do actual
subcampión, o Juventus torinés, os
de Irureta conseguen, por primeira
vez, gañar unha eliminatoria a du-
plo partido e concretan as súas
grandes posibilidades de estaren na
final de Gelsenkirchen (Alemaña).

Os coruñeses fixeron un par-
tido perfecto. En defensa, José
Francisco Molina volveu domi-
nar á súa meirande altura e en
ataque, Walter Pandiani foi letal.
O uruguaio conseguiu un tanto
de crack, poñendo en ridículo un
dos “cicatrizados” do fútbol
mundial, o seu compatriota Pao-
lo Montero. Na memoria coruñe-
sa tamén quedará, por moito
tempo, o disparo á cruceta de
Nourredine Naybet e os minutos
nos que o rival italiano estivo
contra as cordas, incapaz de su-
plir con algo de alegría a súa in-
capacidade técnica para marcar.

O Porto dá o golpe

No bombo dos cuartos de final, o

Deportivo estará xunto ao Olym-
pique de Lyon, o Chelsea, o Mi-
lan, o Mónaco, o Madrid, o Ar-
senal e o Porto.

Na teoría, os equipos máis
accesíbeis son os dous conxun-
tos franceses e o Porto. Mais os
portugueses son un inimigo con
máis posibilidades das aparen-
tes. Campións da Uefa o ano pa-
sado, este ano deron o gran gol-
pe ao eliminar o Manchester
United. Con certeza, os red de-
vils están algo exhaustos e non

asumiron ben a marcha de David
Beckham, pero non deixa de ser
unha fazaña marcar un gol en
Old Trafford case sobre a hora,
que faga enmudecer a afección
que máis gasta en bufandas e ca-
misetas do mundo.

O “estilo Mourinho”, que
mantén invicto o equipo en Por-
tugal, tamén dá resultado en Eu-
ropa. Os xornalistas máis nos-
tálxicos consideran que Costin-
ha, McCarthy, Deco, Ricardo
Carvalho e compañía serán

quen de devolverlle o título ao
fútbol luso.

No lado contrario, Milan,
Madrid e Arsenal sería bo que se
atopasen entre eles antes da fi-
nal. O Deportivo ten malas lem-
branzas de ingleses e italianos.

O Celta, deprimido

Coma doente de depresión andou
o Celta por Highbury Park. Inca-
paz de se defender da maxia de
Thierry Henry, viviu durante un
cuarto de hora para logo se entre-
gar sen condicións. O 2-0 final é
enganoso, xa que o Arsenal xo-
gou a medio gas e preferiu facer
un fútbol vistoso ca efectivo.

Os galegos fican sen escusas
para a liga española. A partir de
agora, Balaídos debe vivir as au-
ténticas finais que garantan o fu-
turo na elite para os celestes.

No recordo do debú céltico
nesta competición quedará o ma-
rabilloso encontro fronte ao Ajax,
unha das poucas veces nas que o
Celta pareceu o equipo que asom-
brara a Europa hai un lustro. Os
seareiros tamén sorrirán ao lem-
braren o último partido da primei-
ra fase: a vitoria en San Siro gra-
zas á man atada ás costas do Mi-
lan. E na memoria colectiva, du-
rante moitos anos resoará, piani-
ño, a música oficial da Liga dos
Campións, símbolo máximo do
luxo nisto do fútbol profesional.♦
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Bruxelas
dubida
da legalidade
da venda
dos terreos
do Madrid

A.N.T.
A Comisión Europea
ten serias dúbidas sobre
a legalidade da venda
dos terreos da Cidade
Deportiva do Real Ma-
drid, logo de que o co-
misario encargado do
tema, Mario Monti, re-
cibira a documentación
do goberno español so-
bre o tema. “Teremos
que investigar se o pre-
zo marcado non é supe-
rior ao do mercado na-
quel momento”, indicou
a portavoz de Monti.

O eurodeputado do
BNG, Camilo Nogueira,
volveu pedir que se veri-
fique se houbo favoritis-
mo nesta venda, tal e co-
mo xa fixera, xunto co
catalán Pere Esteve no
2002, cando se queixara
de que a recualificación
e posterior venda dos te-
rreos madridistas puña
en cuestión a igualdade
de oportunidades dos
equipos competidores
da liga española. “O
Celta e o Deportivo fo-
ron discriminados ao
non poderen competir
cun club que recibiu de
socato 360 millóns de
euros”, afirmou Noguei-
ra.

A Comisión vén de
negarlle ao goberno ita-
liano poñer en práctica
un programa de choque
para sanear a economía
da liga italiana por con-
siderar que se vulnera o
principio de non inter-
vención estatal na em-
presa privada. Segundo
Nogueira, o Madrid, en
complicidade cos go-
bernos popularesda ci-
dade e da Comunidade
de Madrid amais do
central, beneficiouse
dunha situación de fa-
voritismo. “Deturpouse
a competencia deporti-
va, xa que se puido sa-
near a enorme débeda
que tiña o club e mer-
car xogadores como
Zinedine Zidane ou Ro-
naldo.”

Tal e como publica o
xornal francés Le Mon-
de, cando o presidente
madridista, Florentino
Pérez, chegou ao poder, o
club atravesaba unha di-
fícil situación. Hoxe, tres
anos despois, o Real Ma-
drid é o cuarto club de
fútbol máis rico de Euro-
pa, cuns gaños de 193
millóns de euros na pasa-
da tempada.♦♦

GALEGOS NA LIGA DOS CAMPIÓNS

O Celta chega sen folgos ao seu último partido

O Dépor compra
un plano de Gelsenkirchen

O uruguaio Pandiani celebra o gol co que o Deportivo pasa aos cuartos de final.



Continuidade
na AELG
Euloxio Ruibal continuará á fronte da Aso-
ciación de Escritores en Lingua Galega
(AELG), logo da asemblea anual. Carlos
Negro é o novo secretario, en substitución
de Yolanda Castaño. A AELG entregaralle
o premio E a Salvador García Bodaño e or-
ganizará o próximo encontro Galeusca.♦

Premios literarios
O poemario Whiskey na barrica, de
Miguel Anxo Mato Fondo, gañou o IV
premio de poesía Fiz Vergara Vilariño
que entrega o Concello de Sarria e a
Asociación Cultural ‘Ergueitos’. O xu-
rado estaba presidido polo poeta Xosé
María Álvarez Cáccamo. O premio de
novela do Casino de Compostela foi
para o autor británico Ian McEwan, po-
lo seu traballo Atonement (Expiación).♦♦

Candidatos
aos ‘María Casares’
Así que pasen cinco anos, de Sarabela Tea-
tro, é a gran favorita para os Premios ‘Ma-
ría Casares’, con 13 candidaturas, incluídas
mellor montaxe, mellor dirección (Ánxeles
Cuña) e mellor actor protagonista (Fernan-
do Dacosta). Séguena A grande ilusión, de
Teatro do Morcego, con seis e Acto segui-
do, de Matarile Teatro, con cinco. Maxo
Barxas, Branca Cendán, Marta Pazos, Mar-
cos Orsi e Artur Trillo son os actores can-
didatos. O Padroado de Cultura de Narón
recibirá o premio de honra ‘Marisa Soto’.♦

rinta e dúas pezas de tres minu-
tos compoñen Hay motivo
–dispoñíbel en www.haymoti-
vo.com–, a película que un nu-

trido grupo de profesionais do audio-
visual de todo o estado realizou en de-
fensa da pluralidade informativa e pa-
ra mostrar a realidade española que non
se viu nos medios convencionais nestes

últimos anos. Manuel Rivas é autor de
Mayday. Luís Tosar, que protagoniza É
polo teu ben, a curtametraxe de Icíar
Bollaín, gañou o premio Fotogramas
de prata pola súa interpretación en
Douche os meus ollos, da mesma di-
rectora. Galaxia inaugura a súa Biblio-
teca Álvaro Cunqueiro cunha obra que
non pasou de moda, Merlín e familia.♦
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Euloxio Ruibal.

Ian McEwan.

María Casares.
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Desde o sábado, 6 de marzo,
Luísa Villalta, ándasme por
dentro a teimar nun único sig-
nificado: o teu sorriso. Fecho
os ollos para non saber e no
centro da alcoba escura do meu
silencio unha luz descontrolada
acende a forma do teu sorriso.
Alguén pergunta ¿como puido
ser? e a miña resposta muda
traza o proxecto dos teus labios
a sorrir. Sinto a dor dos teus
amigos, a dor das túas amigas
no meu peito e esa mágoa de
tantos ferros vai collendo o ar
do teu sorriso. Daniel, Miguel
Anxo, Marica, Noli, Pancho,
Saleta, Manuel, Ana, Celso,
Marga, Miguel, Pilar, Carlos,
Xosé Manuel, Aurichu, Lino,
Bea, Paulino... falan e pergun-
tan, tentan comprender e non
obteñen resposta. Eu tampou-
co. Só o teu sorriso, ese sinal
de ti que vai dos labios aos
ollos, esa definición permanece
alta, determinada, permanece
Luísa Villalta.

Sorrías, enigmática e tími-
da, aquela tarde no sobrado da
casa de Noli e Pancho, en Olei-
ros, ti no violín, Paulino no pia-
no. Foi en 1988. Logo continua-
ches a sorrir mentres nos facías
partícipes dos teus argumentos,
moitas veces polémicos, sempre
traballados con buril de matiz,
nos encontros Galeuzca –lem-
bro Tarragona, unha rúa costen-

ta e ti a soster entre as mans o
difícil aparello dun concepto–,
nos congresos de escritores, nas
xuntanzas da directiva da
AELG. E durante aqueles dous
anos intensos do Foro da Cultu-
ra Galega, con Ánxel, Isaac,
Luís, Manolo, Xan, comigo. E
sorrías, provocativa, garimosa,
en demanda de paso para o xo-
go dialéctico, a controversia
ideolóxica, o litixio en materia
estética ou moral. E o teu sorri-
so quebrábase en ruído (“un as-
tro estourado cuxas partículas
caen...”, definición Villalta) de
gargallada cando o noso inter-
cambio de brincadeiras verbais
se resolvía en brillo agudo de
xogada mestra. Rías, riamos
moito. Teño rido moito contigo.
Complicidades do pensamento,
coqueterías. Fantástica frivoli-
dade con moita provocación he-
rética, erótica. Contra tanta or-
todoxia, das que se usan desta
banda e da outra do campo da
vida. Contra tanto tuzarismo,
contra o imperio dos túzaros.
Contra a grisalla do ermo sen
amor de humor.

Pero nunca conseguimos
poñernos de acordo en asunto
de medidas xeracionais: 80-90.
Levabamos moi cordialmente
esta discordia. E talvez algunha
outra. Discordias de corazón na
boca, temperado todo ruído coa
música do teu sorriso. Víñache

de moi adentro, da fontenla
senlleira do teu centro humano,
do elegante cerne simbólico do
teu nome a beleza. A beleza do
teu sorriso de ollos verdes, tan
claramente interiores, da mina
de esmeralda. Díxencho o ou-
tro día, na inauguración da
mostra de Aurichu. Estabas
guapísima, esplendorosa. Era
de moi adentro esa ledicia que
non querías disimular e puñas
aberta sobre a liña do teu sorri-
so. Estabas moi feliz co teu
premio ‘Espiral Maior’, que
decidimos, unánimes, Xavier
Baixeras, Miguel-Anxo Fernán
Vello e máis eu para o teu libro
En concreto. A cidade alta e a
baixa, o equilibrio entre con-
cepto e visión (unha tensión
moi túa), a música contempo-
ránea do verso, o ben sedimen-
tado pouso cultural, a unívoca
convición ideolóxica, a conten-
ción vehemente, a fermosura,
Luísa, a fermosura do teu ser
complexo, combinación de
tantos significados, falan neste
libro, que queriamos celebrar
xuntos. Festa rachada como a
da carballeira de San Louren-
zo no Día da Patria, a onde tra-
ías todos os anos, ao noso lu-
gar de sempre, o teu gazpacho
perfecto e a empanada de Peri-
llo. E novas incitacións para a
controversia. E tanta compli-
cidade na irreverencia. E o teu

sorriso, Luísa Villalta, o teu
sorriso, que me percorre o cor-
po desde o sábado, en concre-
to desde o sábado.♦♦
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O teu sorriso
XOSÉ Mª ÁLVAREZ CÁCCAMO

ANA PILLADO

ADEUS A LUÍSA VILLALTA

Non morreu sen razón como María Tere-
sa León nin como Carmen Laforet. Non
chegou a vella como Gala nin avellentou
como Simone de Beauvoir. A nosa amiga
Luísa aventou a vida nun xogo de estraña
fatalidade. A súa flagrante beleza era dou-
tra especie. Febra e sombra dunha xera-
ción irrepetíbel da que quixemos dotarnos
para facer frente ao burdel das miserias.

Non debeu ser nada fácil para ela mo-
rrer. O seu era ordenar a habitación das
nosas lecturas e tocar o violín en segredo
mentres recitaba os seus versos. Daba
gosto vela ler para todos nós. Sentir con
ela a mesa onde escribía, as plantas que
regaba, os seus libros agachados baixo o
sillón logo de adiviñar o mellor dos poe-
mas. A súa delicada constancia era a mes-
ma coa que as nosas nais cosían o que non
tiñamos. Os seus dedos e as súas mans es-
cribían día a día a palabra maior da so-
lidariedade e os seus ollos filtraban inteli-
xencia e un fervor repetido pola sonrisa.

A noite pechouse para Luísa. Foi a
mesma que cegou a felicidade de María
Miramontes, o amor de Syra Alonso e en-
sañouse con Esther Casares. Tres coruñe-
sas enormes coma ela. Ben o sabía Luísa
e, emparentada con tanta memoria de mu-
ller, teceu cartas transparentes que nos en-
chían e ensanchaban. Dáballe vergoña ta-
par o seu pensamento e non apañou nun-
ca silencios. Levábao facendo desde hai
ben tempo sen procurar fronteiras onde
evadir tanto compromiso.

A morte de Luísa Villalta apunta di-
recta contra todos nós. Actívase como un

trasunto de vacíos non resoltos. Dunha
nostalxia firme pola liberdade que, obsce-
namente, se resiste. A que nos leva a con-
traria desde que o tempo ten chaves.

De nada se defendeu tanto como da
indolencia. Perseguiu a patria, perseverou
na creación e na música e acudiu aos cha-
mados de quen exaltou a man común.
Alistouse desde a súa pel de escritora e
muller en todos os combates. 

Ler a Luísa disipaba a covardía. Os
seus ensaios, a súa poesía e prosa son
aventura xeneracional e desexo de idio-
ma. Agasallounos lingua para ter en mo-
mentos tan difíciles como os propios da
súa morte.

Todo puido ter ocurrido noutro lugar e
adoptar por escenario o castelo de Elsinor
no reino de Dinamarca, a terra de Don
Hamlet. Pero a realidade avivece contradi-
toria. Navega entre as flores enviadas para
ela pola xente de Nunca Máis de Muxía e a
sotana en lingua allea presente no enterro
dunha disidente. A morte como un insulto.

Quen non agachou as bágoas en San-
to Amaro, xusto fronte ao seu mar, parti-
cipou da mellor mensaxe poética. Teste-
muñaron que algo grave acontecera. Que
moito perdéramos. Que existe un final fe-
liz que non dá chegado.

A despedida é necesaria. Cando mata-
ron no 36 a Manolo Seoane no Campo da
Rata, foi venerado o silencio do seu vio-
lín. Os papeis pautados de Luísa Villalta,
a súa música, a que tantas veces atempe-
rou con Tristan Tzara, en Guerra da Cal,
Paul Éluard e Manuel Antonio e que
bebeu de César Franck, Prokofiev, Béla
Bartók e Bal y Gay,  voltarán navegar cal
alalá e herba, Luísa. Ou flor ventureira.♦

Herbaluísa
X. ENRIQUE ACUÑA

Corazón
de lua

ENCARNA OTERO

Alumeabas coa luz das xustas.
Falabas co corazón das sábias.
Amabas coa tenrura das humil-
des. Vivias coa intelixéncia das
imprescindíbeis. O teu sempre
era o noso, proxecto colectivo de
povo, construído coa feitura e o
bon saber das mulleres. O teu
berro seco fronte á inxustiza era
da cor das camélias de inverno:
vermello, rosa, branco e a estu-
pidez sempre cega da morte dei-
xou a Galiza sumida na escura
noite absurda do laio inútil, das
bágoas secas. Ben certo é que
permanecerá por sempre a tua
voz, a tua escrita, a tua música,
toda a beleza e a arte que fuches
quen de crear, património xa do
povo universal do mundo, mais
é verdade que sen ti todas as
mulleres están máis soas. Nunca
máis tensarás as cordas dos
seus corazóns co teu riso, coa
dozura dos teus ollos, co agari-
mo da tua palabra. Canto frio,
canta noite deberán elas atrave-
sar sen ti, Luisa. Nen sequer un
mar de bágoas será quen de li-
berar tanta dor, tanta tristura
porque xa non está a amiga, a
muller de voz de lua.♦♦
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O seis de marzo detíase o cora-
zón da escritora e música Luí-
sa Villalta crebando o amor, a
familia, a amizade. Tronzando
o transcorrer normal da Gali-
za que a amaba e do mundo
que a acollía. A Asociación de
Escritores en Lingua Galega
interrompía a súa asemblea ás
cinco da tarde en Compostela. 

Un oito de marzo e o sol quece
amoroso a tristura da Cidade
Alta xa para sempre da poeta
porque nel ficou prendido toda
a súa luminosidade. E alá o ce-
miterio de Santo Amaro, salga-
do de mar e morada última de
Eduardo Pondal, Manuel Mur-
guía, Luís Seoane e de Juana
de Vega co corazón do esposo.
Unha da tarde, é a hora derra-
deira e Luísa atravesa a cidade
desde o tanatorio da Palloza. E
é Galiza que ve como se vai, a
que agarda nas portas de Santo
Amaro, toda ela con lágrimas.
Luísa-Galiza célula universal,
sabéndose sempre conforma-
dora da vella pel do mundo,
afirmándose. A Galiza política
herdada dos bos e xenerosos, a
creadora do idioma, ensinante
e discípula, a da Asociación
‘Alexandre Bóveda’, a da Aso-
ciación de Escritor@s , a da
AS-PG, a traballadora da CIG,
a da Mesa Pola Normalización
Lingüística, a do BNG. A Gali-
za amiga envolta nas palabras

da arte de trobar chegadas do
amor e desamor da Coruña, do
Catro a Catro de Vigo ou da
Arousa, da antiga rúa dos Za-
pateiros de Ourense, da Taber-
na do Galo, da Terra Cha, da
Mariña, das terras altas do

Courel, de Taramancos, de
Bastavales. Palabras invocadas
por toda a poesía, alí, ou trans-
portadas aos lenzos, á plastici-
dade dos cadros. Non desexa a
crónica dar nomes: estaba Ga-
liza enteira. E o outro lado da

poesía, a música, coa dor reser-
vada e co ruído máis interno.
Levaron o seu cadaleito o amor
de Daniel Calvete Suárez e a
amizade de Cesáreo Sánchez
Iglesias, Lino Braxe, Miguel-
Anxo Fernán Vello e Carlos
Paulo Martínez Pereiro. Na
beira do lugar onde está Luísa,
unha lápida coa seguinte ins-
crición :”Ágase la voluntad del
Señor”, a ironía e o sarcasmo, a
falta de ortografía da mediocri-
dade, para berrarmos que isto
non é xusto. Manuel María, po-
eta amigo, fai un esbozo breve
da súa obra e da súa entrega. A
peza que Luísa interpretara
tantas veces para a súa soidade
e o mundo “A Sarabanda en Re
Menor de Bach” xúntase coa
luminosidade do ar desde o
violín de Florián Vlashi, mem-
bro da Orquestra Sinfónica de
Galiza. Fernán Vello le un poe-
ma do libro inédito de Luísa En
concreto, gañador do último
Espiral Maior, e a Cidade Alta
conmóvese endebedada para
sempre con ela, que nos deixou
as chaves do tempo e a direc-
ción do camiño que sae de to-
das as portas. E logo o himno
galego e cando todo semella
rematar e que Luísa nos di: “Si-
lencio: ensaiamos”, ao abando-
narmos o lugar, é entón cando
florece a esperanza en cada ca-
ravel branco que os alumnos e
as alumnas do IES Díaz Pardo
de Sada lle levan amorosos.♦

Poesía e música en Santo Amaro
A cultura galega acompaña a escritora
na súa derradeira paseata pola Coruña

Inquéritos
VÍTOR VAQUEIRO

As empresas de
demoscópia tentean
periodicamente a

opinión cidadá, para tirar
–proclaman– conclusións
axeitadas e asi
comprendermos o
funcionamento da realidade
social e podermos tracexar
novos rumos, corrixir erros, e,
en definitiva, interpretarmos
máis precisamente a partitura
social.

Hoxe mesmo, nesas
mesmas sondaxes, practicadas
por institutos neutrais e
independentes, como case todo
arestora, pergunta-se-lle, entre
outras cousas, á chamada
opinión pública sobre o grau
de inquedanza ou desasosego
que para ela ten a violéncia de
xénero, caseña, como queira
chamar-se. Elaborado o inqué-
rito, dita violéncia –que deita
ao pé dunha muller asasinada
cada catro dias– ocupa o posto
decimooitavo (18) nas preocu-
pacións cidadás. Xustamente o
Dia da Muller –talvez para
proceder asi á sua celebración–
nunha cidade non galega, da
que esquecin o nome, porque o
de menos é onde se cometeu o
acto terrorista, un vándalo (que
me perdoen os vándalos e os
seus conxéneres de triada, os
suevos e os alanos) houbo de
ser detido mentres –patadas in-
cluídas na cabeza– bouraba
con fruición na sua compañei-
ra, en plena via pública, como
acostuma dicer-se. Digo ben o
de acto terrorista, xa que a víti-
ma, seica, ficaba mergullada
no terror. Máis que Carod Ro-
vira polas declaracións de Az-
nar. 

Hoxe, para alguns, non re-
sulta doado asumirmos o grau
de xigantesca hipnose ao que
se acha submetida a
sociedade, o grau de esmaga-
dora coacción ideolóxica que
os meios e a política exercitan
sobre a masa social, asi como
a cumplicidade, debemos ser
valentes e recoñece-lo, desta
última na aceptación submisa
da suxeréncia constante que
os meios de comunicación
(¿?) levan a cabo sobre os
temas que, segundo eles e os
intereses aos que eles
representan, deben preocupar
á cidadania. Resulta
estarrecente o grau de anesté-
sia que a sociedade semella
estar disposta a engulir, sen
pedir nada en troca, sen esixir
contas nengunhas da manipu-
lación. Neste sentido resultan
extraordinária e surprendente-
mente significativas as reitera-
das opinións vertidas pola so-
ciedade ocidental que asegura
seren as suas escollas libres e
non estaren suxeitas as
opcións que a diário executa a
nengunha influéncia, nen con-
dicionamento. 

Mágoa que estas palabras
non podan ser xa lidas por
Luísa. Non o digo por atesou-
raren grandes cualidades,
senon porque a sua leitura im-
plicaria que a vida ainda
moraba no seu corpo. Agora
non vou falar da inxustiza da
Parca nas suas escollas.♦

ADEUS A LUÍSA VILLALTA



Título: A noite da aurora.
Autor: Camilo Gonsar.
Edita: Galaxia.

Algúns autores dan con rexis-
tros que se convertirán na súa
marca. Camilo Gonsar é un de-
les. Home de poucas palabras,
en canto que non se prodiga ex-
cesivamente e tamén no relati-
vo á economía de estilo. Desde
aquel Lonxe de nós e dentro
(1961; título que moi ben po-
dería resumir o efecto que no
lector produce a súa escrita)
pasaron máis de coarenta anos,
e neses corenta anos deixou
Como calquera outro día
(1962), Cara a Times Square
(1980) e Desfeita (1983) ade-
mais de Cemento e outras es-
cenas (que é máis recente,
1994), entre outros títulos. A
noite da auroraé por iso como
o inagardado retorno dun vello
amigo.

Quen lea A noite da aurora
atopará nela xustamente aquilo
que de Camilo Gonsar se agar-
da, unha escrita engaiolante
que recrea atmosferas estrañi-
zantes que, apesar de si mes-
mas, rematan por atrapar o lec-
tor. É como se un funambulista
nos dixese: “ven acá, vouche
contar unha historia que, ao
mellor, non é unha historia por-
que hai historias que son inco-
municábeis e se cadra non che
gusta porque semella que non
di nada, mais di moitas cousas
e encerra fondas reflexións”. E
cando o tempo pasou, no lector
instálase definitivamente a cer-
teza de que Camilo Gonsar é
un excelente conversador en
prosa, pois a prosa de Camilo
Gonsar conserva os recendos
da conversa amigábel, dentro
da que, por moi estrañizante
que sexan o tema e o seu trata-
mento, habémonos atopar a
gusto. Todo un reto.

A primeira vista, A noite da
aurora novela a historia dunha
amizade, a amizade de tres mo-
zos de P. (e P pode ser calquera
lugar da Galiza) que, como tres
Rañolas, viven unha vida sen
obxectivos rodeada dunha né-
boa que, alén de aterecer os
ósos, simboliza a necesidade
de esculcar dentro de un mes-
mo. Os tres son tipos ben dife-
rentes: Cibias é definido como
unha especie de latin lover co
cabelo para atrás, de ollada un
tanto estrábica e con certa pro-
pensión a meterse en líos; no
caso de Lor a definición faise a
partir de circunstancias xeográ-
ficas, mais no remate aparecerá
como unha boa persoa, afec-
cionado á pintura e á fotogra-
fía; e Boro, recibe o seu nome
nada menos que de Boris Kar-
loff, sobran máis comentarios.
Tres compañeiros de esmorga
diaria, que tratan de vivir ale-
gremente nun ambiente que
non é precisamente propicio

para iso. Os tres rodeados dun-
ha serie de personaxes curiosas
ou enigmáticas. Curiosas como
Canillas, un ser pedante, auto-
suficiente, déspota, amargado,
como saído dunha historieta al-
canforada, resesa. Ou enigmá-
ticas como Amadeo, o cantinei-
ro, o amigo. Por unha ou por
outra razón (agás Cibias) non
están suxeitos á autoridade pa-
terna, non dispoñen de guía, a
non ser o oráculo que é Ama-
deo. Posuídos do Espírito Sar-
cástico, que os leva a facer
gansadas que a ninguén prexu-

dican, só a eles mesmos. Que
un día deciden trocar o rito da
nada cotiá por unha cerimonia
de iniciación,
ou de purifica-
ción, que lles
dea acceso a
unha nova vi-
da.

Un canto á
auténtica ami-
zade, contado
nunha lingua
curiosa, estra-
ñizada por medio da inclusión
de castelanismos, vulgarismos

e dialectalismos, a carón de al-
gún cultismo, nun ton confe-
sional propio da conversa entre
amigos, de xeito que por moita
estrañeza que haxa, a novela
sempre se nos aparece como
próxima. O funambulista xa
non se dispón ao “máis difícil”
senón que encara directamente
o imposíbel, posíbel non em-
bargante para Camilo Gonsar, a
través dun discurso que nunca
se ve forzado, que camiña cun-
ha naturalidade pasmosa. 

Non é que sexan excesiva-
mente extravagantes as condu-
tas dos tres amigos, podían se-
lo aínda ben máis, pero tanto
daría, porque, dun xeito ou
doutro, rematarían por facérse-
nos lóxicas. É moita a habelen-
cia de Gonsar neste sentido. 

Porén, no fondo deste canto
á amizade, agáchanse outras
reflexións non menos impor-
tantes que no remate da novela
se tornan visíbeis. Como o pa-
so do tempo, ese monstro, ese
tema case obrigado para case
todos os escritores. O valor da
personalidade; as cousas cam-
bian, as persoas non. Ou a im-
posibilidade de trocar o desti-
no, de que as persoas o recon-
duzamos cando estimamos que
xa non nos leva a ningures. Im-
pecábel exercicio de estilo, na
maneira de contar a que Gon-
sar nos ten acostumados, que,
para o lector non afeito a esta
peculiar estética, sería aínda
superior de contar con algunha
dose de intriga convencional.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Saír do armario
Nasciturus, de Benito Perei-
ra, é unha novela que xira ao
redor da homosexualidade e
as dificultades que aínda
teñen moitos homes por des-
velar as súas verdadeiras ten-
dencias
afectivas
e sexuais.
Simo, un
médico
que mora a
medias en-
tre Madrid
e Ourense,
conta a súa
vida
frustrada ao
lado dunha
muller que
rexeita e os
seus reais anceios de amor
nos brazos de Andrés. Mais
no medio deste triángulo,
Menchu virá poñer máis des-
concerto. É a primeira novela
do escritor ourensán. Edita
Cardeñoso.♦

Aventura no mar
Xerais publica A estrela dos
polisóns, de Luís Rei Núñez.
Trátase dunha novela de
aventuras e aprendizaxe. Os
personaxes de Recaredo Rey,
fareiro e pensador, e o mozo
Amaro Mengoti entrecrúzan-
se. Naufragan xuntos e terán
que
sobrevi-
vir como
polisóns,
fuxidos
da
policía.
Finalmen-
te poderán
volver ao
mar, abei-
rados por
unha pinto-
resca tripu-
lación. Para aquela, Amaro
creará tal vínculo con
Recaredo que ben se podería
falar dun pai cabo do seu
fillo. Exaltación da amizade
e do impulso por ser libre.♦

Cruzamento
de historias
Xaime Santoro de Membiela
debuta como narrador con
Positively, un encontro
casual. O autor vigués crea
catro relatos –“Eles”, “Positi-
vely, un encontro casual”,
“A figueira” e “Positivamen-
te, Laura,
creo que a
volvemos
fastidiar”–
cinxidos po-
lo fío condu-
tor da actua-
lidade e o
descubrimen-
to da vida na
adolescencia
e mocidade.
Na
construción de
cada conto, o narrador varía,
encóntrase co lector,
discute cos personaxes e
reenfoca sobre a marcha a
propia narración.
Edita Galaxia.♦

Gonsar
ten moita
habilidade
para facer
lóxico
o absurdo.
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Un magnífico conversador en prosa
Camilo Gonsar volve co seu peculiar e convicente estilo

Camilo Gonsar.                                                                                                                                      PACO VILABARROS
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Título: O armiño dorme.
Autor: Xosé A. Neira Cruz.
Edita: Galaxia.

De feliz aparición é esta nova
noveliña do escritor Xosé An-
tón Neira Cruz. Especialista e
unha das máximas autoridades
en literatura infantil e xuvenil
no noso país, verte todos os
seus coñecementos n’O armiño
dormenunha sorte de didactis-
mo –imprescindíbel nos textos
destas características– que fai
atractivísima a lectura desta
súa última obra.

E penso que arrincar neste
didactismo é fundamental, ao
meu humilde modo de ver, posto
que Neira Cruz parte duns trazos
iniciais moi re-
chamantes á
hora de iniciar
a lectura deste
escrito. A sa-
ber: a corte flo-
rentina do sé-
culo XVI co
poder omnímo-
do dos Médici
como telón de
fondo, o enfrontamento perpetuo
coa veciña Siena –orixinario de
tantas e tantas anécdotas perdu-
rábeis hoxe en día e que non
imos atender por razóns obvias–
e o amor ao xeito shakesperiano
dunha filla da casa dos Medici e
un nobre sienés. A historia está
servida dende as fórmulas clá-
sicas do drama do amor impo-

síbel entre membros de dúas fa-
milias inimizadas dende tempos
inmemoriais.

Agora hai que pescudar o
artellamento da historia a tra-
vés do discurso e saber cal é o
modus operandi que nos ache-
ga a tal situación.

A aprezación e goce dun re-
trato de Bianca de Médici na ga-
lería dos Uffizi, en Florencia, é a
musa inspiradora de Neira Cruz

que, cos pouquiños datos dos que
dispón, zarpa nunha aventura lite-
raria na recreación e indagación
da vida da bastarda medicea.  

Para isto comeza a lectura do
libro nunhas obras efectuadas no
século XIX nas capelas medice-
as, alí onde se sitúan os sepul-
cros da familia máis importante
da historia de Florencia. Na
abertura dos cadaleitos atópanse
co corpo dunha mociña adoles-
cente. Acompañada dun armiño
e dun texto onde conta as peripe-
cias dos seus últimos anos de vi-
da colle a quenda do discurso pa-
ra contarnos en primeira persoa e
como protagonista, a través dese
escrito. os diferentes avatares da
súa curta vida. Filla ilexítima do
Duque de Florencia, afastada da

corte nos seus primeiros anos de
vida para  ser logo reclamada po-
lo seu pai ante a sorpresa e des-
coñecemento da protagonista an-
te tan egrexia orixe, Bia de mé-
dici é unha protagonista riquísi-
ma e con grandes posibilidades
narrativas para o autor da novela
pois dende a súa particularidade
vital amosa o privilexio de perci-
bir dúas realidades moi diferen-
tes da Florencia da época. De
desherdada sen sabelo do berce
paterno a princesiña da Corte
dos Médici, Bia vai ter unha es-
pecial sensibilidade para ser a
cámara que lle expoña ao lector
as diferentes realidades da épo-
ca. Sofre nas súas propias carnes
o despotismo dunha madrasta
castelá que non a acepta –en

contrapunto a todos os posíbeis
privilexios do seu novo fogar– e
por outro lado ten a ousadía de
visitar os suburbios mesmos de
Florencia, xunta ao río Arno, cos
desamparados. Bia, no seu rela-
to, critica estas diferenzas e des-
cobre como é de inútil a rivalida-
de entre a poderosa Florencia e a
humilde Siena que lle pon seria-
mente difícil a relación co seu
amor sienés coñecido nun acto
social da corte. É a plasmación
viva dunha serie de despropósi-
tos ensarillados que terán como
vítima inocente a inxenuidade da
súa protagonista.

Son todos estes os condimen-
tos que envolven a novela e que
teñen como maior virtude meter
o lector nun mundo e nunha épo-
ca absolutamente fascinante. De
grande habelencia son as descri-
cións de ambientes e lugares que
nos adentran no marabillamento
de percibir a maxia de, quizais, a
cidade con máis arte do mundo,
punto este no que se recrea moi
sabiamente Neira, pois é parte
fundamental do didactismo ao
que nos referiamos. Arte e histo-
riografía nun espazo e nun tempo
que quizais lle quiten algo de in-
terese á historia narrada que, se
de algo carece é dunha pinga
máis de tensión narrativa. Aínda
que o resultado final da novela é
bo –e insisto no conveniente dun-
ha lectura pausada– a acción so-
fre un pouco no seu desenvolver-
mento por non acadar o dinamis-
mo que os elementos sobre os
que se sustenta poderían achegar.

Mais alá disto último, véxoa
moi apetecíbel e bastante ben
elaborada. Interesante para os
docentes que teñan que ensinar
historia. Material moi práctico
para estudar a época e a súa so-
ciedade a través dunha lectura
amena e nada farragosa.♦

HÉITOR MERA

Página abierta
Nº 145. Febreiro de 04. Prezo 4,50 euros.
Dirixe: Manuel Llusia.

Jesús Martín viaxa a Irlanda
do Norte logo das últimas
eleccións. María Antonia
Caro, Montserrat Comas, Raú-
lo Cenea e Manuela Carmena
redactan un informe sobre o
debate social
ao redor
da violen-
cia de
xénero.
Domingo
Martínez
entrevista a
Elizabeth
Moreno so-
bre a
situación ac-
tual de Guatemala. A
Fundación das Caixas de Afo-
rros de España publica un
estudo sobre a inmigración.
José Manuel Pérez fai unha
análie do cómic editado no
2003, con atención aos perso-
naxes de detectives,
xornalistas e asasinos.♦

Viento Sur
Nº 72. Decembro de 03. Prezo 7 euros.

Emir Sader fai un resumo do
primeiro ano de mandato de
Luiz Inácio Lula como
presidente brasileiro. Raúl Zi-
bechi repara na situación glo-
bal de América Latina. Tiv-
ka Honig-
Parnass
reflexiona
sobre o
concepto
de “guerra
total”
contra os
palestinos
que manexa
o actual sio-
nismo.
Publícase un informe sobre
“as luces e sombras do segun-
do Foro Social Europeo”, con
intervencións de Pierre
Khalfa, François Polet,
Laurente Delcourt, Bernard
Duterme e Javier Navascués,
entre outros.♦

Hika
Nº 152. Febreiro de 04. Prezo 5 euros.

O tema da portada desta
publicación política vasca é a
postura da esquerda respecto
ás eleccións xerais do 14-M.
Mikel Aramendi entrevista a
Mikel Basabe, candidato de
Aralar-Zutik por Biscaia.
Josetxo Fagoaga
entrevista
o candida-
to de
Ezker Ba-
tua por
Biscaia,
Igor
Irigoien.
Tere Saez
entrevista a
Uxue
Barkos, can-
didata de Nafarroa Bai. Javier
Villanueva dá conta da última
asemblea do PNV, que
escolleu a Josu Jon Imaz
como novo presidente do par-
tido. Igor Ahedo fai unha cró-
nica política de Iparralde.♦

A Florencia dos Médici para os máis novos
Neira Cruz recrea o esplendor do século XVI italiano

Título: Detrás da palavra.
Autor: José Alberte Corral Iglesias.
Edita: AGAL.

Cun limiar de Sérgio Iglesias,
José Alberte Corral Iglesias
presenta o seu último poema-
rio, Detrás da palavra, que
consta duns oitenta poemas
que se poden dividir en tres
partes: poemas personais, de
amor e, digamos, solidarios.

Son, a maioría, poemas
que non renxen, mais que
tampouco din nada novo nin
vello sobre os temas que “bor-
dea”; poemas que están atra-
vesados por certo ton asurdi-
nado e certa monotonía (a pe-
sar da súa brevidade), que pre-
tenden contribuír á remarcar a

emoción dos poemas. Mais a
saída de ton, por solidaria que
sexa, pode producir o sorriso
irónico do lector (Se algo fal-
hase/ NATO ou SEATO/ cuspi-
rám terror e
morte/ trans-
mitido pola
CNN + PLUS/
mentres nós/
bebemos co-
ca-cola faisca
da vida –a
verdade é que
estes versos
pertencen ao
peor poema
do libro, poema que non ten a
altura poética de calquera
anuncio da Coca-Cola; ou ou
velho Moloch! Continuas com

a tua vitória/ hoje chamam-te
liberalizaçom de mercados),
claro que pode pensarse que o
poeta remeda a vella consigna
de Sant-Just (ou é de Robes-
pierre?), cambiando poesía
por liberdade: ningunha poe-
sía para os inimigos da poesía.
O problema é que o autor se
dirixe (queira ou non) aos
amantes da poesía, xa que son
hoxe os únicos que a len. 

Segundo o prologuista, es-
tamos perante “um-outro es-
critor com umha abondante
obra, com rigor literário, mas
ausente do cénaculo rotativo,
circense e comercial, que pre-
goan os médios e a crítica ofi-
cial”. Non se nega nada ao po-
eta, mais ás veces o rigor falla:

...o silêncio dos pássaros/ im-
plosiona/ nos brotes da anti-
matéria; As horas fogem-me
entre os dedos...; Onte/ tinha
na mesa de noite/ un revólver,/
si com uma bala; Nom sabem
os oncólogos que som un suici-
da/ é tam natural em mim le-
var-lhe o pulso à parca”, e a
noite é já um bar, etc. 

Con todo, Corral Iglesias
non é nin mellor nin peor que
a maioría dos poetas galegos
de hoxe. Como a maioría, sa-
be, ou sente, a importancia po-
ética actual de “memoria”, un-
ha palabra que sae en moitos
poemas... mais aínda non sa-
bemos de que clase de memo-
ria se trata.♦

X.G.G.

Aínda que
o resultado
final é bo,
a acción
non acada o
dinamismo
necesario.

Os poemas
están
atravesados
por certa
monotonía,
a pesar
da súa
brevidade.

Corral, nin tronos, nin chuvia

Xosé A. Neira Cruz.                                                               A. PANARO / Arquivo



A andaina vital de Lois Tobío
Fernández (1906-2003) cubre to-
do o século vinte. De fasquía en
aparencia distante pero sempre
amábel e accesíbel a nada que se
trataba, reflexivo e serio pero
sempre disposto a entusiasmarse
con cordialidade e paciencia, foi
unha desas individualidades ex-
cepcionais que só, de tarde en tar-
de, agroman no noso país. Tobío
pertence a unha xeración de hu-
manistas e renacentistas que todo
o deron por servir á Galiza desde
todos os saberes e situacións.

Tobío fixo unha achega sin-
gular ao galeguismo que o con-
firmará, para sempre, como unha
das súas figuras máis sobran-
ceiras. Cando o galeguismo repu-
blicano no exilio, encabezado
por Castelao, pretende criar un
organismo de dereito público que
fose depositario da legalidade au-
tonómica dimanada do plebiscito
de 1936, Tobío suxire, nunha en-
trevista mantida con Castelao en
Montevideo, en 1944, a procla-
mación do Consello de Galiza
como ente fideicomisario da
vontade autonómica popular ga-
lega, podendo a partir de entón a
nosa Terra aparecer a carón dos
gobernos autonómicos plenos de
Catalunya e Euzkadi, agrupando
aos nosos deputados no exilio. 

O Consello de Galiza sería
presentado en Montevideo o 30
de xuño de 1945. Castelao sería o
seu Presidente e nesa condición
pasaría a formar parte do gober-
no da República que se constituíu
en París, presidido por Giral. 

A segunda achega, de gran
valor cualitativo, de Tobío ten
que ver coa publicación da pri-
meira Historia de Galicia. Cas-
telao, no leito de morte, pídelle a
Manuel Puente que promova a
redacción e publicación dunha
Historia de Galiza que ía dirixir
Otero Pedrayo. Tobío é quen fai
posíbel, en derradeiro termo, a

edición dos dous primeiros vo-
lumes desta importantísima
obra, poñendo orde e entusias-
mo entre tanta vontade e xenero-
sidade. Otero Pedrayo, con quen
traballou en estreito contacto,
chegou a cualificar o labor de
Tobío como un modelo de traba-
llo, e a obra resultante, algo cer-
tamente sen precedentes. 

A terceira grande achega de
Tobío ten que ver coa decisión do
Consello de Galiza de convocar o
I Congreso da Emigración Gale-
ga, que se celebrará en Bos Aires
entre o 21 e 31 de xullo de 1956.
Tobío desenvolve un enorme la-
bor para a digna realización deste
evento, favorecendo, coa súa ha-
bilidade diplomática, o encontro
de vontades no plano político,
non sempre doado, e redactando
o Manifesto, o Temario e o Regu-

lamento deste encontro, docu-
mentos todos eles de carácter bá-
sico, e por iso mesmo confiados a
quen non podía defraudalos. 

Lois Tobío non foi un di-
plomático de costas a Galiza,
senón un universalista e gale-
guista, incompleto e inimaxi-
nábel sen o seu compromiso cí-
vico a prol dunha sociedade na
que reverdezan os idearios de
liberdade e de xustiza. 

O universalismo de Tobío foi
esencialmente político e cultural,
fundamentado na firme convic-
ción de que non se trataba de er-
guer valados senón de cultivar o
noso xardín, explicaba, na que se
dan flores distintas ás doutros,
pero todas para enriquecemento
da vida de toda a humanidade.
Nada máis afastado, pois, desas
ideas hoxe en voga de que os na-

cionalismos son un paso atrás,
desestabilizadores, inviábeis,
vencellados a proxectos autorita-
rios ou que van contra corrente. 

Tobío e os galeguistas sem-
pre estiveron abertos ao exterior,
no que pensaban que podían ato-
par exemplo e axuda, fuxindo da
reclusión e a introversión que os
podía levar a converterse en na-
cionalismos de campanario por
un exceso de purismo. Esa aten-
ción ao exterior será un factor ao
que sempre prestará atención,
actuando como un ingrediente
natural das súas preocupacións
máis esenciais. Para Tobío, por
exemplo, a consolidación do Se-
minario de Estudos Galegos re-
sultaría inseparábel do establece-
mento de relacións e vencellos
fraternais con outras entidades
semellantes de España e de fóra;

ou é incapaz de imaxinar El Pue-
blo Gallegoque Portela Vallada-
res quería converter no primeiro
xornal da Galiza se non é o me-
llor informado “en cousas da ca-
sa e de fóra”. Ao longo da súa vi-
da, esa preocupación estará pre-
sente e acabará sendo o seu mo-
dus vivendinatural. 

E non se trata dunha aten-
ción aos fenómenos políticos
con carácter exclusivo, aos con-
flitos e tendencias internacionais
de todo un século, senón que o
universalismo de Tobío incorpo-
ra un enorme peso cultural. A
súa sensibilidade neste aspecto é
merecente de destaque. Esa
atracción por outras culturas é
experimentada dende os anos
mozos, nas súas lecturas de
Montaigne e outros autores ro-
mánticos e malditos que o intro-
ducirán na literatura francesa
que tanto amará e á que tanto lle
debe, asegura el mesmo, en for-
mación e gozo. O seu seguimen-
to activo da vida cultural en to-
das as cidades e lugares onde vi-
viu, de Europa a América, de
Berlín a Montevideo, acrecenta-
ron esa ampla cosmovisión ca-
paz de unir e relacionar a Van
Gogh e Castelao, de aprezar o
alleo valorando o propio na súa
xusta medida, sen estridencias
nin excesos de signo algún. 

O compromiso galeguista e
universalista de Tobío, de quen
quixo e soubo exercer de galego
por ese mundo adiante, que vo-
luntaria e involuntariamente de-
beu percorrer, é o dunha voz po-
líglota e singular que precisa-
mos reivindicar e divulgar para
que o seu alento nobre e cosmo-
polita permaneza para sempre
entre nós. Para sermos nós.♦

XULIO RÍOS é director do IGADI e
autor da biografía de Lois Tobío na
colección Galegos na Historia, de Ir

Indo Edicións. 
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Universalismo 
XULIO RÍOS

Dos moitos Tobíos que cómpre
divulgar e reivindicar constante-
mente, un dos máis importantes é
o que dignificou, unha e outra vez
e de maneiras diversas, ao longo
da súa ricaz, poliédrica e xenero-
sa traxectoria, o seu/noso idioma.

Quen lle deitou a semente do
amor pola lingua no corazón foi,
con certeza, seu pai, Lois Tobío
Campos, mestre de espírito e peda-
goxía institucionista, activo corres-
pondente da Academia Galega, pa-
rente de Rosalía de Castro e autor
de poemarios como Rosiñas da Te-
rra (1917). Na ben abastada biblio-
teca paterna, o neno Tobío iniciou-
se, precozmente, na leitura e axiña
debullou devotamente os versos de
Rosalía e máis os de Curros através
dos exemplares da “Biblioteca Ga-
llega” de Martínez Salazar.

O Viveiro da infancia de Lois
Tobío, a pesar de padecer con in-
tensidade (como aliás todas as ou-
tras vilas do país nesa altura) un

forte proceso de “señoritización”
que animaba en certos sectores so-
ciais á deserción idiomática e ao
alleamento cultural, deulle así e to-
do a oportunidade de zugar desde o
berce con intensidade a presenza
da nosa lingua: a fala popular dos
moradores do bairro mariñeiro da
vila, a Pescadaría, ou a das vende-
doras de froita e queixos nas feiras;
o galego requintado e ben afiado
dos tendeiros e comerciantes da
Praza Maior; o idioma en que se lle
rezaba ao San Roque cando viña o
tempo de “poñe-lo santo”; o sermo
dos pícaros que corrían o Maio po-
las rúas estreitas e empinadas do
Casco Vello, cantaban panxoliñas
ou salmodiaban, inxenuamente
irreverentes: “Este peido foi a Ro-
ma, trouxo cartas de Colona, quen
o botou que o coma: fuches tu, foi
el, foi o cocho do cortello”...

Cando se transladou coa fami-
lia a Santiago, con nove anos de
idade, a súa sensibilidade non dei-

xou de perceber a distinta feitura e
melodía das falas compostelás e
máis as das terras da Amaía a res-
pecto das viveiresas e aprendeu así
a amar e coñecer a lingua, tamén,
na súa diversidade. Aeste respecto,
escrebeu nas súas Décadas:

“O mundo da Mahía era un
mundo labrego. Ademais atopei
unha diferencia na fala. Anque os
meus pais falábanme sempre en
castelán e empregábano entre eles
(fora a lingua do seu noivado, era
a moda entre señoritos) a miña nai
falaba sempre en galego coa súa e
as suas irmás e o meu pai con to-
dos os seus parentes da Mahía sen
excepción. Ora o galego de Vivei-
ro tiña un soar máis duro e seco
que este delicado e doce da Mahía
que facía os plurais en óns e áns
en vez dos en ós e ás de Viveiro e
que non tiña o z. O meu falar cho-
cáralle, por eso, á miña tía Elena
que dicía que eu falaba como os
xalleiros, aqueles homes da dura

terra de Xallas que baixaban á
Mahía a mercar por pouco diñeiro
as froitas e legumanzas que se des-
botaban por cativas”.

Ao promover e fundar, con ou-
tros universitarios, o “Seminario
de Estudos Galegos”, en 1923, To-
bío contribuíu decisivamente para
instaurar unha práctica rompedora
da diglosia vigorante: facer e redi-
xir ciencia, investigación humanís-
tica, numismática, artística, etno-
gráfica, filolóxica, sociolóxica... en
lingua galega. Produto deste seu
compromiso pioneiro foron varios
traballos lidos nas sesións do “Se-
minario”, algúns deles publicados
posteriormente nas páxinas do bo-
letín Nós: “Algunhas moedas cas-
telâs atopadas no Valadouro”, “A
eirexa de Santa María de Viveiro”,
etc. Pioneiras do ensaio sobre teo-
ría e socioloxía política feito na
nosa lingua son as súas “Refrei-
sións encol do momento aiutial
da Galicia” publicadas en novem-

bro de 1931 no mesmo boletín.
Sería, por certo, Tobío, nun ar-

tigo escrito en 1970, unha das pri-
meiras voces en salientar como
méritos principalísimos do “bole-
tín da cultura galega” que dirixi-
ron Risco e Castelao o estar redi-
xido enteiramente en galego, o ter
contribuído de xeito decisivo para
o proceso de estandarización da
nosa lingua e o ter deixado sen
efecto algúns dos preconceptos
que sobre a súa presunta “inutili-
dade” ou falta de “valía” da lingua
existían na Galiza de entón. Este
programa de desacomplexamento,
de dignificación e de melloramen-
to da lingua foi, en definitiva, o
que guiou en todo o momento a
traxectoria e o labor de Tobío.

Dentro das xeiras do “Semina-
rio de Estudos Galegos”, o autor
dese monumento literario que son
As Décadas de T. L.colaborou
ademais na confección dun Voca-
bulario popular galego-casteláne

A constante dignificación do idioma
EMÍLIO XOSÉ ÍNSUA
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O recoñecemento de Tobío como tradutor
do alemán ou do inglés ao español na súa
etapa de exilio foi sempre ben recoñecido.
As súas versións de obras de H. Hesse ou
de H. Mann seguen sendo para moitos crí-
ticos as máis valoradas. Tobío entregába-
se a este labor cunha forza que, por veces,
lle permitía evadirse dunha época da que
non gostaba, para crer que noutros tempos
a humanidade buscaba metas máis éticas,
por iso se detivo a traducir un ensaio so-
bre o Renacemento de R. Roeder. Outras
atizado pola curiosidade innata que sem-
pre o acompañou e aprendendo do xeito
novo de Will Durant de explicar o aconte-
cido, deitaría en español os volumes dedi-
cados a Grecia e a Roma desta Historia
Universal. Cando en 1949 a Federación
de Sociedades Galegas da Arxentina edi-
tou un volume de poesía inglesa e france-
sa vertida ao galego por Plácido Castro,
Delgado Gurriarán e Lois Tobío, comeza-
ba a restauración dunha etapa normal e fe-
liz que lle tocara vivir na República, nun
momento no que el, mozo fundador do
Seminario de Estudos Galegos, tiña a cha-
ve de ouro que nos levaría ao autocoñece-
mento e á estima como colectividade. Á
súa versión en verso ao galego do Fausto
de Goethe (Edit. Laiovento, 1997) foille
outorgada o Primeiro Premio de traduc-
ción Plácido Castro. Publicados para do-
tar ao galego da sensibilidade de Rilke fo-
ron Os Sonetos a Orfeu(Edicións do Cas-
tro, 1980) e axiña o serán as súas versións
das Elexías a Duino. Quería achegar a ra-
bia e a denuncia de B. Brecht e (re)cons-
truíu as miserias de Nai Coraxe e os seus
fillos (Edicións do Castro, 1987).

Recentemente a editorial Península
Atalaya publicou de Thomas MannOíd,
Alemanes (Discursos radiofónicos contra
Hitler). En 1933 T. Mann abandonou Ale-
maña, foi para Suíza, fuxindo queimou
parte do seu diario desde 1896 a 1933 por
medo a que caese en mans da Gestapo. Tí-
ranlle a nacionalidade alemana, exiliase

en EEUU e é entón cando en outubro
1940 a BBC de Londres lle pide que se di-
rixa aos alemáns que o poden oír, con pe-
rigo de morte, na Alemaña na que opera a
“besta inmunda de Hitler”. O libro contén
unha nota do autor, do 15 de setembro de
1945, unha nota preliminar da segunda
edición (Agosto de 1945) e os cincuenta e
oito discursos, dos que figuran como tra-
ductores Luís Tobío e Bernardo Moreno.
A primeira edición destes discursos publi-
couse en Estados Unidos en 1942, a se-
gunda en Estocolmo en agosto de 1945.

Nesta obra o autor de Morte en Venecia,
que cando recibira o Premio Nobel de Li-
teratura en 1929, nada podía imaxinar da
sorte da súa literatura nin da súa vida con-
trariada e tantas veces reprimida, é o exilia-
do, o espoliado e negado na súa patria, que
ve arder. Oito minutos coa súa voz por ra-
dio que chegaba de Nova York a Londres e
de alí, clandestinamente, ao inferno, para
combater coa palabra pola liberdade dos

pobos, denunciar os crimes contra a huma-
nidade dos nazis e facer entrar en razón a
tanto pobo alemán que se deixou engaiolar
por ese gran terrorista. Ridiculiza a propa-
ganda nazi, non pode tolerar a complicida-
de dun pobo seguidor. Alemaña era culpá-
bel de aclamar a Hitler. É un documento de
toda a Guerra, testemuña directa do paso da
vitoria á perda, do derrotado ao ilusionado.

Tobío traduce  por vez primeira en es-
pañol (Editorial Nova, 1945) trinta e catro
discursos, e ademais da nota do autor, hai
un fermoso epílogo, que falta na edición
actual, que atribuímos ao galego. Péchase o
libro coa acta de rendición militar do 9 de
maio de 1945. O tradutor é tamén un  exi-
liado, galego universal que elixiu como se-
gunda patria Alemaña: onde viviu os me-
llores anos da súa mocidade. É o diplomá-
tico que desde Sofía se achega en 1933 a
Alemaña e ve, con terror, como moitas das
persoas que consideraba intelixentes entu-
siasmadas se achegan ao nazismo. É o ho-

me traizoado pola humanidade e tamén po-
lo amor, o que debeu morrer por vez pri-
meira. É o o que segue sendo leal á Repú-
blica  e ve con horror como o fanatismo se
espalla. Aperda de Alemaña, facía crer que
a España franquista non podía ser eterna,
por iso Tobío traduciu este libro, para loitar
como galego, como alemán, como cidadán
do mundo. Mann sufriría que a súa casa de
Munich fose abaixo, Tobío que o Semina-
rio de Estudos Galegos fose espoliado, que
a casa común caese en mans de alleiros e
alleos. Un gran documento coa forza da
voz de dous combatentes, actuais, escritor
e tradutor, para que a cidadanía do mundo
atenda e non sexa cómplice. Esta nova edi-
ción é proba de que nin a obra do autor nin
a do tradutor foi superada. Magoa que de
Tobío nada se sinale, mágoa que non se
sentira esta dupla dor, esta dupla orfandade.
Amnesia da historia.♦

MARGA ROMERO é escritora.

Tobio e Thomas Mann
MARGA ROMERO

Rexistro de entrada en México de Lois Tobío ao comezo do exilio.

a finais de 1926 ditou un curso de
Fonética Galega “en comparanza
coa dos demais idiomas peninsua-
res”, segundo explicaba o boletín
ourensán antecitado.

Convertido en flamante profe-
sor axudante de Dereito Adminis-
trativo na Universidade composte-
lá, Tobío romperá, máis unha vez,
o molde diglósico pré-estabeleci-
do e impartirá as primeiras aulas
en idioma galego nunha institu-
ción que, contando entón máis de
catrocentos anos de historia, pou-
cas (por non dicer ningunhas)
monstras de identificación coa lin-
gua tiña dado.

Desde logo, non era nimia esta
“fazaña” idiomática do viveirés,
porque acto tan dignificador da no-
sa lingua aconteceu en plena dita-
dura primorriverista. Se ademais
lembramos que no claustro da
USC, presidido polo rector Blanco
Rivero, exercían entón hexemonía
persoeiros de pensamento político
e idiomático reaccionario como o
historiador Carmelo Viñas Mey
(futuro ideólogo da Falange santia-
guesa) ou o facultativo Antonio
Novo Campelo, compréndese me-
llor a marabillosa “ousadía” de To-

bío. Os irmáns Xurxo e Xaquín
Lourenzo Xocascoñeceron ben o
tormento que era cursar estudos
con “Don Camelo Viñas”, como o
alcumou despectivamente Antón
Villar Ponte, aturando os seus per-
manentes desprezos pola historio-
grafía galega (Vicetto, Murguía...),
soportando as súas constantes ridi-
culizacións das ideas galeguistas e
vendo minusvalorizado nas cuali-
ficacións académicas o seu valer e
o seu traballo pola tirria con que o
catedrático os “agasallaba”...

No “Suplemento” gratuíto de
Nós do Día da Patria de 1933, To-
bío inserirá o pequeno ensaio “Por
qué debemos falar en galego”. Nel
define o idioma como a máis xur-
dia eispresión da i-alma coleitiva
de Galiciae preconiza que o labor
de erguemento social da lingua
constitúe a forma insustituíbel que
debe leval-a nosa aportación ô
progreso e â cultura do mundo en-
teiro. Ademais de facer un chama-
mento a empregar o galego á co-
tío, en púbrico i-en privado, Tobío
defende aquí o seu valor universal
por ser irmán do portuguése sa-
lienta a súa condición de idioma
das clases populares do país.

Tradutor no exilio

Após a guerra civil, o Tobío con-
denado ao exilio continuou aman-
do e cultivando a lingua. Alén de
participar na AGUEA (Aso-
ciación Galega de Universitarios,
Escritores e Artistas), de elaborar
o cuestionario e o regulamento
para o “Primeiro Congreso da
Emigración Galega” (1956), de
co-fundar a audición radial “Sem-
pre en Galicia” en Montevideo,
de dar feitura xurídica ao “Conse-
llo de Galiza” que presidiu Caste-
lao e de supervisar a edición dos
primeiros tomos da Historia de
Galizadirixida por Otero Pedraio,
Tobío preparou con Plácido Ra-
món Castro e Florencio Delgado
Gurriarán o volume Poesía ingle-
sa e francesa vertida ao galego
(Editorial Alborada, 1949).

Do seu profundo coñecemento
do alemán, adquirido cando ado-
lescente en Compostela e definiti-
vamente asimilado durante a súa
estadía en Berlín nos anos 30, na-
ceron as versións galegas de tres
vultos da literatura en idioma xer-
mánico: Nai Coraxede Bertold
Brecht (Ediciós do Castro, 1987),

Os sonetos a Orfeode Rilke (Edi-
ciós do Castro, 1980) e o Fausto
de Goethe (Eds. Laiovento, 1997).
Cónstanos que tamén traballou To-
bío na tradución para o galego das
Elexías de Duíno, mais ao coñecer,
por indicación nosa, a edición da
obra que Jaime Santoro de Mem-
biela preparou e editou en 1995 na
“Espiral Maior” de Fernán-Vello,
decidiu gardar o seu traballo na ga-
veta, nun enésimo acto de humil-
dade e de “diplomacia” pola súa
parte. Talvez Constanza e Miguel
Tobío conserven entre os papeis do
legado de seu pai esa versión das
Elexías rilkeanas. Se así for, paga-
ría a pena que se animen a dar ao
prelo esa tradución.

Desde o seu regreso á Penín-
sula, a comezos da década de 60,
Tobío mergullouse da man do
Conde de Gondomar nos nosos
“Séculos Escuros” e resgatou con
paciencia e rigor algúns dos esca-
sos textos en prosa conservados
desa época, maiormente epistola-
res. Ao fío deses textos e da propia
figura de Diego Sarmiento de
Acuña deixou escritas en libros ou
en artigos que apareceron, maior-
mente, na revista Grial algunhas

lúcidas reflexións e intuicións so-
bre a dinámica glotofáxica que se
verificou na nosa sociedade e so-
bre os mecanismos de inserimento
da nobreza galega na maquinaria
político-burocrática dos Austrias.
Esas reflexións non foron, talvez,
aínda suficientemente exploradas
para a cabal comprensión do perí-
odo histórico citado.

Velaquí, entre outras moitas, a
responsabilidade que a todos nos
compete: estudar con atención o
legado de Tobío, aprofundar nas
intuicións e camiños suxeridos por
el, empaparse do saber que acu-
mulou e deixou espallado en nu-
merosos artigos e libros, practicar
os valores que marcaron a súa tra-
xectoria, asimilar e emular o máis
valioso e transcendental das súas
actitudes e dos seus compromisos.
En definitiva, a tarefa de honrar a
memoria dun persoeiro que mar-
cou todo un estilo dentro do gale-
guismo e que abriu camiños e pro-
cesos dignificadores para a lingua
que aínda non están, nin moito me-
nos, esgotados nin colmados.♦♦

EMILIO X. ÍNSUA pertence ao Seminario
de EstudosTerras de Viveiro.



A traxectoria de apoio ao panora-
ma cultural e artístico iniciada por
Caixanova nos anos 60, culmina-
ba en marzo de 1984 coa inaugu-
ración do Centro Cultural da caixa
de aforros, edificio polo que se fo-
ron sucedendo mostras, músicos e
conferencias diversas. Agora, vin-
te anos despois, a Sala de Exposi-
ción conmemora o seu aniversario
coa mostra 1984-2004. Vinte anos
de creación artística en Galiza na
Colección Caixanova. Nela ofré-
cese unha selección de 35 obras
de outros tantos artistas galegos,
todas  pertencentes aos fondos da
Colección Caixanova. Ademais
das creacións plásticas máis coñe-
cidas, na Sala de Exposicións po-
den verse outras de recente adqui-
sición, que se mostran ao público
por primeira vez. 

Co obxectivo de facer un
percorrido pola plástica realiza-
da na Galiza durante os últimos
vinte anos, esta exposición in-
tenta recoller as diferentes lin-
guaxes e as propostas variadas a
través dos artistas consagrados
do país e daqueles que comezan
a despuntar. Por iso, unha das
características que define a mos-
tra é a heteroxeneidade, tanto
nas creacións como nas traxec-
torias dos artistas escollidos

O equilibrio escultórico do
pontareán Silverio Rivas, o su-
rrealismo de Jorge Castillo e a
pintura de Xaime Quessada, es-

tán presentes entre os autores
destacados e internacionalmente
recoñecidos. Leopoldo Nóvoa
tamén está representado na ex-
posición que acolle a Sala de Ex-
posicións, espacio no que mos-
trou por primeira vez no país o
seu xeito de entender a arte, hai
dúas décadas. Xunto a eles, pre-
séntase ademais a produción de
pintores e escultores cunha tra-

xectoria emerxente, destacados
máis alá das fronteiras do país.
Entre eles cabe destacar as escul-
turas de Leiro, os traballos de
Jorge Barbi, Murado ou Casás.

Nesta representación do re-
cente panorama artístico galego,
o Centro Cultural Caixanova ta-
mén seleccionou as obras da
xente máis nova, un grupo moi
numeroso, entre o que destacaría
o vigués Salvador Cidrás, coa
súa constante experimentación
nos diferentes ámbitos artísticos.

Na exposición destaca ade-
mais a presenza da pegada femi-
nina. As creación entre o pictóri-
co e o obxectual da ferrolá Pa-
men Pereira, as grandes imaxes-
signo de Menchu Lamas ou o
cromatismo sinxelo e os símbo-

los dacabalo entre a pintura e a
grafía de Berta Cáccamo son al-
gunhas das propostas femininas
que protagonizan a selección.
Tatiana Medal, Eva Tarrío e Ana
Soler, entre outras, completan
esta selección.

Ano de celebracións

A mostra que agora se pode visi-
tar na Sala de Exposicións Cai-
xanova de Vigo, inclúese na pro-
gramación de actividades coa
que o centro está a celebrar o seu
vixésimo aniversario. En total,
máis de medio centenar de actos
culturais, entre actuacións musi-
cais, exposicións e a representa-
ción teatral, que se irán desen-
volvendo durante todo o ano.♦
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Exemplos?
Non,
grazas
XERARDO PARDO DE VERA

Chegar, ao posto de
Raxoi, entre outros,
non é doado, ao menos

prá xente do meu aprezo: hai
que mentir –isto é, mentir con
intención de proveito propio
ou de facer dano– e tamén dar
por boas as mentiras doutros.
Trátase da non-cultura, se
pensamos que a cultura sexa
todo coñecemento tocante ao
progreso humano que se poda
transmitir. “Prefiro a verdade
á paz”, sentenciaba Unamuno
en Salamanca, explicando que
a verdadeira paz xamáis pode
ser acadada sen a verdade.
Así, é moi probábel que eu
nunca teña verdadeiros
amigos presidentes, nin tan
sequera ministros, por ben que
teña moi bos amigos entre os
que fan política con honra, te-
ñan ou non teñan cargos
públicos. A última falsa moe-
da que ese cobizoso home de
Pontevedra –pontevedrés ao
xeito de Ana Pastor?– vén de
facernos como galano é unha
burla á verdade. Deus, se un
cliente lle mentise así no seu
rexistro da propiedade había
deixar nos xulgados a vidiña
enteira! Raxoi dálle unha vol-
ta ao PNV, en Bilbao e con
siareiros carretados até o
escándalo, e fai filosofía do
dereito con que “hasta podía
ser un mal entendido síntoma
de inteligencia política el
incumplimiento o escamoteo
de la ley”. Hai que non ter o
máis mínimo sentido do
ridículo, xa que non dá digni-
dade, pra falar así nada menos
que o “xefe político” dos
Zaplana, Villalobos, Trillo,
Matas, Baltar, Cacharro...,
despois de que o “xefe do xe-
fe”, o ínclito e
demostradamente acomplexa-
do Aznar, dixera en Lugo,
tamén en época electoral, que
“Cacharro es un ejemplo para
el PP de España”. En qué
quedamos? Porque se
Cacharro –outro que tal– é un
exemplo para o PP –e é verda-
de que o é, aí non mentiu o
presidentiño–, o Tribunal
Supremo vén de sinalar moi
acaidamente que o lugués é
un argalleiro niso do escamo-
teo da lei. O Tribunal fai súas
as teses do fiscal de Lugo e,
tras aclarar con sensibilidade
–aquí si– cultural que “A ten-
tación vive arriba”, na
Deputación, sanciona que o
Plano de Cooperación coas
comunidades veciñais é
incompatíbel cunha sociedade
democrática e un Estado de
Dereito, e chimpa cara ao cár-
cere dous alcaldiños tan
reprobábeis coma quen lles
ensinou as mañas. Quédese o
señor Raxoi cos seus síntomas
de intelixencia política e o se-
ñor Aznar cos seus exemplos
podres,  malia o noxo das
xentes de ben.♦

Vinte anos de plástica galega

Kermesse, de Antón Pulido.

Ofelia, 1985-93, de Antón Lamazares.

Sen título, 2001 (fotografía), de Jorge Barbi.

A.N.T.
As obras de Silverio Rivas, Jorge Castillo, Xaime Quessada, Menchu
Lamas e Ana Soler, entre outros artistas, reúnense na exposición
1984-2004. Vinte anos de creación artística en Galiza na Colección
Caixanova, con motivo da celebración do vixésimo aniversario do
Centro Cultural da entidade. Amostra engloba unha representación
da arte feita no país, ofrecendo un percorrido polos artistas máis des-
tacados e as propostas máis novidosas xurdidas nestas dúas décadas.



Dende que aquel Ícaro mitolóxico
sucou os ceos na procura da li-
berdade cunhas alas de plumas e
cera feitas polo seu pai, o des-
censo en paracaídas na Galiza
vai máis alá das acrobacias dos
películas norteamericanas, até se
converter nun dos deportes aére-
os de risco que está a gañar máis
adeptos nos últimos anos. Varias
escolas espalladas por todo o pa-
ís, dende o Barbanza até o Cau-
rel, dende Vigo até o Larouco, vos
biprazas para principiantes e cur-
sos de perfeccionamento para os
máis arriscados son algunhas das
posibilidades que se ofrecen para
disfrutar das alturas. 

“Poste a correr polo monte, tí-
raste pola ladeira e voas. Séntes-
te libre, eufórico. É unha sensa-
ción difícil de describir que moitas
veces implica un forte subidón de

adrenalina”. Así explica Aser Gil
Seixo, membro da Escola Luso-
Galaica en Baltar (Ourense), a
experiencia de voo no baleiro con
parapente, sen máis motor que
as correntes de vento e o manexo
da lona do paracaídas. O para-
pente é unha modalidade deporti-
va ben recente, que nace a partir
das investigacións da NASA para
a busca e recuperación de naves
espaciais, que deron como resul-
tado a construción dun aparello
aerodinámico que permitía des-
prazarse na atmosfera.

Como a de Baltar, na Galiza
existen diferentes escolas nas
que se realizan descensos para
non iniciados. Acudir a un destes
centros é un dos xeitos máis do-
ados e seguros de voar por pri-
meira vez coa a axuda de profe-
sionais e material alugado. 

Cun par de botas e ao redor
de cincuenta euros na carteira,
sen necesidade de grandes cuali-
dades físicas, pódese tomar o pri-
meiro contacto coas alturas, su-
perar a vertixe da altitude e che-
gar a percorrer distancias de máis
de 100 quilómetros. Estes voos
biprazas corren a cargo de pilotos
experimentados con licencia, que
manexan o parapente sen que o
acompañante precise posuír co-
ñecementos nin levar a cabo nin-
gún tipo de traballo. Nestas insta-
lacións, especialmente na prima-
vera e no verán, poden contratar-
se voos durante todo o día.

A vista de paxaro

Despois do berro case que obri-
gado de xerónimo! tras lanzarse
ao baleiro e comezar a voar, e

unha vez que o corazón volve la-
texar a un ritmo normal, é mo-
mento de gozar da paisaxe, co-
mo comentan aqueles que prac-
tican este deporte. Para moitos,
as vistas máis espectaculares da
Serra do Barbanza téñense den-
de o aire. Nas alturas, nun bipra-
za enxérgase totalmente a ría de
Muros e Noia, o Monte Louro e o
concello de Portosín. 

“Dende o ceo pódense ver al-
gúns dos lugares máis impresio-
nantes de Galiza, xa sexa toda a
costa de Vigo, se te lanzas dende
Santa María de Oia ou os montes
do Courel, se o fas dende Quiro-
ga”, explica Aser Gil Seixo. 

Por todo o país existen dife-
rentes zonas de voo nas que
practicar parapente, xa sexa a
través dun club ou dunha escola.
En Pontevedra, ademais das in-
mediacións de Santa María de
Oia, Cercedo tamén conta cun-
has condicións axeitadas para
voar. A Serra do Rodicio e o La-
rouco en Ourense, o Monte Faro
ou o Xistral en Lugo e o Monte
Xalo na Coruña son algúns dos
altos máis escollidos polos espe-
cialistas para guindarse.

Consellos no aire

Como aseguran os expertos, os
riscos do parapente van asocia-
dos “ao comportamento do que
está no aire, por iso é difícil que
se produzan accidentes se se
traballa de acordo  coas posibili-
dades de cada quen”. “Levo on-
ce anos voando con parapente e
nunca aconteceu nada grave”
comenta Aser, “por iso é moi re-
comendábel especialmente para
os que comezan, acudir a perso-
al cualificado con coñecementos
de voo, porque así se evitan pro-
blemas e asegúrase unha apren-
dizaxe progresiva”.

Ademais dos voos para
afeccionados, que non precisan
máis material que un par de bo-
tas axeitadas, xa que son as es-
colas as que fornecen os me-
dios, os clubs tamén ofrecen
unha serie de cursos ampara-
dos pola Federación Aeronáuti-
ca Galega, de iniciación e de
perfeccionamento, nos que se
aprende realmente a voar, den-
de aterraxes difíciles até as ma-
nobras necesarias para coller
altura.♦
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Rañando
o ceo
MAR BARROS

É tempo de cambiar o asfalto firme polo baleiro.
Os montes do Barbanza, o sur de Pontevedra, as serras
do Courel e o Larouco, preséntanse como un bo
escenario para practicar parapente e paracaidismo,
algunhas das modalidades do voo libre.



O bandoleirismo estivo ben pre-
sente na Galiza do século XIX. O
fenómeno marcou de tal xeito ás
xentes do pobo que nos anos co-
renta, do século acabado de rema-
tar, cando algúns dos fuxidos da
represión franquista se converte-
ron en guerrilleiros, nas comarcas
do interior do país, confundíanse
dous termos: o de foucellas, apli-
cado por extensión a todos os gue-
rrilleiros e que facía referencia ao
mítico Benigno Andrade coñecido
polo alcume de Foucellas, e o de
facciosos ou fauciosos, co que se
denominaban as partidas carlistas
do século anterior. 

Tamén algunha confusión se-
mella haber entre un Guillade
bandoleiro, que asaltou Baiona
en 1820, e o xefe carlista, do
mesmo nome, de grande popula-
ridade entre 1833 e 1840, duran-
te a primeira carlistada.

O profesor Xosé Ramón Ba-
rreiro Fernández ten analizado es-
ta cuestión en profundidade dende
a súa xa clásica obra El carlismo
gallego. Durante as tres carlista-
das, nomeadamente na primeira
(1833-1840) e na última (1872-
1875), as partidas carlistas actua-
ron con relativa importancia en
diversas zonas da Galiza ao xeito
das gavelas dos Tasende, Casano-
vas, Rivadulla e demais bandolei-
ros que o vello camarada Pepe
Miranda recuperou, novelados, na
busca do tesouro agochado polo
pirata pontevedrés Benito Soto na
súa trepidante Morning Star. Aín-
da que a lexitimidade das súas ac-
cións era outra e os nomes dos
seus xefes máis acordes coa rele-
vancia social dos mesmos: fidal-
gos e cregos na súa maioría.

A partida carlista máis especi-
ficamente miñota e miñorana foi a
comandada por Guillade, unha
mestura de heroe e bandoleiro, con
evidentes capacidades militares,
que acadou o cumio do seu presti-
xio entre 1837 e 1838. En 1836
asolou Ribadavia e a súa bisbarra,
accións das que dan noticia tanto
Otero Pedrayo como o Pai Samuel
Eixán na súa Historia de Ribada-
via y sus alrededores.O seu creto
entre os rebeldes carlistas chegou
ao maior nivel cando nunha acción
militar, ben preparada, deu morte a
un coronel (xullo de 1837) e uns
meses despois (abril de 1838) to-
mou Tui durante unhas horas. O
asalto á vila episcopal realizouno
nunha hábil manobra na que diri-
xiu 200 homes disfrazados de sol-
dados gobernamentais. A acción
permitiulle apoderarse dunha gran
cantidade de diñeiro, comestíbeis
e municións e converterse nunha
seria ameaza para as cidades de
Pontevedra e Ourense e mesmo no
xermolo dun posíbel exército car-
lista na Galiza, que posteriormente
non se concretou.

Segundo parece, estas accións
servíronlle tamén para ser nome-
ado Brigadier e Comandante Xe-
neral das partidas carlistas na Ga-
liza. Mais a falta de apoio, cando

non a oposición aberta, dos labre-
gos e a presión á que o someteu o
exército liberal remataron coa
partida de Guillade e coa vida
deste, que caeu morto o 14 de
agosto de 1838, en Escudeiros, no
concello de Ramirás. O seu cor-
po, trasladado á vila veciña de
Celanova, foi sometido a escarnio
público mentres a soldadesca era
premiada cun gran banquete. A
morte de Guillade supuxo a divi-
sión da súa partida en tres sec-
cións, que foron posteriormente
aniquiladas, poucos meses antes
do Convenio de Vergara que puxo
fin á primeira guerra carlista.

Si ben a vida de Guillade,
nestes anos de chumbo e lume,
está perfectamente documenta-
da, pouco sabemos das súas an-
danzas anteriores. O profesor
Barreiro Fernández apunta que
foi oficial do exército realista,
posteriormente destituído, aínda
que se descoñecen as razóns, co-
mo tamén o son as que provoca-
ron a súa detención en Portugal.

Herminio Ramos na súas
Crónicas históricas de la villa de
Bayona fálanos dun asalto á vila
realizado pola gavela dun capitán
chamado Guillade en 1820. A ac-
ción seica comezou sobre as dez
da noite do 1º de xuño. A gavela
comandada por Guillade e com-
posta por dez homes, a maioría
portugueses, asaltou a casa de
Xosé Portela en San Pedro da
Ramallosa. Fenderon a porta
principal a machadazos, momen-
to que aproveitou o dono da casa

para fuxir; unha vez no interior
da morada pediron viño á esposa
do fuxido e ameazaron á sogra,
feríndoa levemente no pescozo e
golpeándoa en varias ocasións.
Con posterioridade, entraron
noutras dúas casas das que mar-
charon, despois da media noite,
sen conseguir diñeiro pero si
xoias e outros obxectos, ademais
de comer e beber en abundancia. 

Ao día seguinte, sobre as ca-
tro da tarde, presentáronse na pa-
rroquia de Baíña e entraron na
casa de Carlos Rodríguez: come-
ron ovos con touciño, maltrata-
ron á muller e leváronse como
guía a Francisco Domínguez al-
cumado “O Chímpoas”. De alí
dirixíronse cara a Baiona, dando
a volta polo monte de Baredo e
entrando polo campo de Santa
Liberata onde un dos bandolei-
ros, despois de ollar un papel que
tirou do peto, preguntoulle ao
Chímpoascal era a casa dos Pu-
gas e cantas portas tiña.

Sobre as nove da noite do dous
de xuño a gavela baixou pola rúa
do Hospital dando berros e dispa-
rando os trabucos para obrigar os
veciños a meterse nas casas e pe-
char portas e ventás. Os bandolei-
ros berraban os seus “nomes de
guerra”: Guillade, Veleno, Trigo,
Centeo, que consideraban sufi-
ciente para amedentrar á veciñan-
za. O Chímpoaslevounos até a ca-
sa de Francisco Puga, quen se ato-
paba no interior coa súa dona Ro-
sa Correa e un seu amigo Pedro
Ibarra. Despois de romper varias

portas entraron na sala sete bando-
leiros esixíndolle unha gran canti-
dade de diñeiro. Como non llelo
entregou déronlle golpes e unha
coitelada no pescozo, mentres que
ao seu amigo colgárono dunha tra-
be, cabeza abaixo, despois de dei-
xalo sen botas. Logo de rexistrar a
casa e quedarse con algúns obxec-
tos de valor, o Guillade díxolle ao
Chímpoasque lles indicase a mo-
rada de María Benita David. 

Unha vez nesta, uns bandolei-
ros situáronse na entrada poste-
rior, que daba ao mar, e os outros
na principal mentres seguían a
dar berros e a disparar os trabu-
cos. Abateron a porta de entrada,
co sistema do machado, e pene-
traron no interior. Foi nese intre
cando chegaban a porto as game-
las e fixeron soar as súas bucinas
en sinal de arribada. Os homes de
Guillade, coidando que se trataba
de xente armada que viña contra
eles, comezaron a trabucazos e
fixéronos recuar cara ao mar. 

O Chímpoasconduciunos des-
pois á casa de Vicente Soto, quen,
ante o barullo de berros e disparos,
asomouse á fiestra xusto no mo-
mento en que unha bala batía nela.
Preguntoulles que querían e dixé-
ronlle que abrise a porta, que se-
nón o farían eles. Logo de fran-
quearlles a entrada, os bandoleiros
preguntáronlle onde estaba “A ar-
ca do mudo” que era o depósito
dos mariñeiros. Cando llelo dixo
rompérona e colleron o diñeiro. 

Logo roubaron a casa de Xosé
Ramos e despois a de Xosefa Pé-
rez, muller de Domingo Amorín.
Ese foi o momento no que o Chím-
poas, aproveitando que xa non lle
facían moito caso e aducindo ne-
cesidades inescusábeis, aproveitou
para fuxir e regresar a Baíña.

Dende a casa do patrón de
pesca Roque Mariño botáronlles
uns tiros aos bandoleiros. Estes,
rabiosos, tiraron abaixo tres por-
tas e percorreron todos os cuar-
tos na busca dos que lles dispara-
ran, mais non os deron topado xa
que se tiñan agachado debaixo
dunhas redes.

A partida deixou Baiona tran-
quilamente cando xa ía amencer.
No monte da Groba atoparon va-
rios veciños de Belesar que anda-
ban a recoller toxo para estrar as
cortes e obrigáronos a cargar cos
fardos de obxectos roubados e
non os deixaron regresar até pa-
sar o San Colmado, cando era xa
de noite. A cada un deles déronlle
oito reais. Logo sóubose que pa-
saran o Miño por Camposancos.

Mentres, na vila de Baiona,
as críticas ante a actitude do Go-
bernador de Monterreal non se
fixeron agardar e comentábase
que só se preocupara de ordenar
aos soldados da dotación da for-
taleza que protexesen a súa casa.
Ao día seguinte organizouse un-
ha partida de veciños armados
para perseguir os bandoleiros.
Cando anoitecía coidaron ver
uns vultos que se movían e dis-

pararon sobre eles. Era un raba-
ño de ovellas. O resultado, cinco
ou seis cabritos mortos. Mentres,
ao único que prenderon foi ao
Chímpoas, que como era home
honrado deixárono en liberdade.

Era o mesmo Guillade quen
asaltou Baiona en xuño de 1820
e o xefe carlista que acadou sona
entre 1833 e 1838? Segundo
Herminio Ramos non, xa que o
primeiro era natural de Tomiño e
foi morto por un seu sobriño que
lle tallou o pescozo, mentres que
o carlista morreu, como xa dixe-
mos, preto de Celanova.

Ora ben, as confusións son do-
adas cando non temos datos fide-
dignos. Nos primeiros meses de
1820 triúnfa a revolta liberal, en-
cabezada por Rafael del Riego en
Cabezas de San Juan e consolida-
da pola sublevación da Coruña,
comandada polo coronel Acevedo,
que rendía deste xeito homenaxe
ao mozo Porlier, aforcado cinco
anos antes. O período no que se
restaura a Constitución de 1812,
abolida por Fernando VII, foi bre-
ve, dende 1820 até 1823, ano no
que o exército francés dos Cen Mil
Fillos de San Luís invaden España
e restauran o absolutismo. 

Nos primeiros meses do réxi-
me constitucional houbo respos-
ta armada dos absolutistas na zo-
na do Baixo Miño, polo que non
tería nada de estraño que a gave-
la que asaltou Baiona en 1820
fose unha partida absolutista co-
mandada polo mesmo Guillade,
que pasados algúns anos se con-
verteu nun dos xefes carlistas
máis prestixiosos. 

Nesta posibilidade podemos
insistir se temos en conta algúns
datos fornecidos polo mesmo
Herminio Ramos na obra citada,
na que transcribe diversos docu-
mentos do Arquivo Municipal de
Baiona. Como dixemos, outras
casas asaltadas pola gavela foron
a de Xosé Ramos e a de Vicente
Soto. Cómpre engadir que ámbo-
los dous eran membros do gober-
no municipal de carácter constitu-
cional. Mesmo o tal Xosé Ramos
debía ser un furibundo antiabso-
lutista, xa que ao día seguinte do
ataque dos bandoleiros, cando
formaba parte dunha patrulla de
vixilancia nocturna, tentou agre-
dir coa baioneta, despois dunha
forte discusión, a Bernardo Ba-
rreiro, coñecido polas súas ideas
contrarias e, en 1823, ao pouco de
restablecerse o absolutismo, foi
detido por pasear polas rúas da vi-
la cun sabre militar en provocati-
va actitude. Tamén podemos de-
catarnos de que o gobernador de
Baiona, tan criticado polos veci-
ños no momento do asalto do
Guillade, era o Capitán de navío
Domingo Serondo, quen uns me-
ses antes se resistira, en repetidas
ocasións, a proclamar a Constitu-
ción. Era, polo tanto, o citado go-
bernador un recalcitrante absolu-
tista. O mesmo que o tal Guilla-
de? sería a pregunta.♦
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A gavela do Guillade 
CARLOS MÉIXOME

Das partidas carlistas ao fuxidos do 36, pasando polo bandoleirismo, na Galiza houbo, duran-
te os últimos dous séculos, numerosos grupos clandestinos que crearon mitos entre a poboación.

PEPE CARREIRO



O saxofonista escandinavo Jan
Garbarek ten dito nalgunha oca-
sión que aínda que dous músicos
compartan unha mesma estética,
non é o mesmo tocar jazz se se
naceu no Bronx que se se fixo en
Oslo. O pianista Alberto Conde
coñece ben esta afirmación, por
iso sorrí cada vez que lle pregun-
tan por ese swinque fala como a
rianxeira e que deu en imaxinar
hai máis de cinco anos. É a mui-
ñeira jazz, denominación que lle
atribuíron algúns críticos e que
convence ao pianista, unha idea
moi persoal que foi madurando a
través dos discos anteriores, a
Lagoa dos atlantese Celtrópo-
lis, e que agora atopa en Entre-
mares“o punto máis alto”.

Aínda que naceu en Caracas,
aos tres anos xa estaba aterrando
na Galiza, co único recordo do
seu país de nacemento nun par
de discos de Machín e de Gardel
que os seus pais meteron na ma-
leta. Sons que non lle calaron tan
fondo como a música tradicional
galega que lle descubriu Emilio
Cao, e que marcaría os últimos
pasos de Alberto Conde.

Despois de algún tempo sen
publicar ningún traballo e cos
temas do novo disco na recáma-
ra durante máis de ano e medio,
o pianista vigués vén de sacar a
rúa Entremares, co seu máis re-
cente proxecto musical, Alberto
Conde Trío, no que participan o
galego Baldo Martínez e afroa-
mericano Nirankar Khalsa. Nel
explora os camiños sinuosos,
por veces imposíbeis, que unen
o jazz coa música tradicional,
cun resultado ben distinto ao
purismo jazzístico, afastado ta-
mén do rigor da tradición. Co-
mo el mesmo o define, Entre-
maresé “a mestizaxe da música
galega coa africana e o jazz”.
Por iso, antes de falar de música
galega, prefire encadrar as súas
composicións como “músicas
do mundo de orixe galega”, un-
ha sorte de jazz do país, pero
“con denominación de orixe”.

Un arranxo da Rianxeira, da
Troula de Campañó ou a Muiñei-
ra de Combarro, interpretada coa
formación jazzística máis clásica
de piano, percusión e baixo com-
poñen un traballo no que se que-
ren englobar diferentes culturas,
dende o Atlántico até África. De
aí que algunha bulería, pandeira-
das afro ou xotas completen este
novo proxecto de mestizaxe que
se inclúe dentro do etnojazz.

Descuberta

Como o propio pianista asegura,
foi Emilio Cao quen lle abriu as
portas da tradición musical can-
do no ano 1993 traballaron xun-
tos nun proxecto do músico de
folk.  Despois dunha etapa ini-
cial de “fanatismo polo jazz, des-

cubrín que en cada un de nós
existe un músico galego, máis
alá dos intérpretes tradicionais.
Había dentro de min un músico
galego que descoñecía”. Así
arranca para o pianista unha no-
va concepción da música, a mui-
ñeira jazz, coa que xa estaba a
experimentar, aínda que máis
achegado ao jazz contemporá-
neo, Baldo Martínez.

Pero os problemas discográ-
ficos que retardaron a publica-
ción do novo disco non impedi-
ron que o trío deseñado por Al-
berto Conde puxera en marcha a
súa maquinaria no 2001, no
club Filloa da Coruña, para es-

pallar a muiñeira jazz. O Festi-
val de Música de Granada, a
Mostra de Salamanca ou o Fes-
tival de Jazz de Pontevedra fo-
ron algúns dos escenarios nos
que participou o trío.

Pao ao jazz

Ante a dinámica creada no mer-
cado do disco, na que constante-
mente se cospen produtos rápi-
dos, doadamente dixeríbeis, en-
voltos en inxentes campañas de
mercadotecnia e arroupados por
case todos os medios públicos e
privados, o pianista Alberto
Conde considérase afortunado

por “contribuír a crear riqueza e
cultura”. Sen embargo, a situa-
ción galega dista de ser a ideal.
“Os músicos doutras partes do
Estado, inmersos nunha política
cultural máis comprometida, es-
tán a anos luz de nós”, comenta.
Pouca crítica especializada, es-
colas privadas de jazz sen apoio
da administración, a consolida-
ción do Seminario de Jazz de
Pontevedra, os músicos como
os seus propios produtores e a
existencia dunha soa discográfi-
ca que se adique ao jazz, Xin-
gra, é o panorama co que se ato-
pan neste momento os intérpre-
tes do país.♦
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Xosé Luís
Axeitos
‘O exilio
é unha vida
de cicatrices’

A.N.T.
Vénse de publicar en Edi-
cios do Castro o libro O
exilio galego: un mapa de
cicatrices, no que reflexio-
na sobre o papel que xogou
a outra beira do Atlántico
na evolución da nosa cul-
tura. Por que cicatrices?

O título vén dunha cita
inédita de Luís Seoane, que
coido que utilizou para a pre-
sentación dun libro de poe-
sía. Nela dicía que a vida do
exilio é unha vida de cicatri-
ces que non acaban de curar. 

Que capítulo da cultura
galega escribiron os exilia-
dos na Arxentina?

Hai unha cultura exílica
que vai máis alá do marco
temporal da guerra civil, un
sentimento moi presente na
nosa literatura e nas artes
plásticas. Durante a guerra e
na ditadura, o exilio foi a
única referencia que tivo a
cultura galega. Foi un capí-
tulo de loita para preservar
os valores morais e de com-
promiso cultural.

Chega a tempo a res-
tauración do exilio?

É evidente que durante
corenta anos destruíse moito,
pero a figura de Luís Seoane
deixou a fidelidade a Galiza
e a loita por reinstaurar estes
valores. Tan só cómpre fixar-
se na súa obra. Nun primeiro
momento, ten consciencia do
valor do libro e potencia a
creación de editoriais. Máis
tarde tenta conxugar os valo-
res da artesanía e da indus-
tria. É todo un proceso de
restauración moral e a súa
obra é o esforzo por expresa-
lo. Sen embargo, moitas ins-
titucións non están a difundir
e a conservar a súa obra co-
mo deberían.

A que se debe?
Coido que a paixón que

puxo na defensa das súas
ideas choca coa mentalida-
de triunfalista e de consu-
mo actual.

Cales foron as fontes do
seu traballo?

Ademais das habituais,
botei man das súas cartas,
unha fonte que me permitiu
darlle o libro unha perspecti-
va moi especial, máis directa.

Cambiando de tema, o
seu nome soa a académico.

Encheríame de satisfac-
ción, pero isto xa non depen-
de de min.♦

Muiñeira jazz
MAR BARROS

Tolemia? Xenialidade? Creatividade? Experimentación? Alberto Conde volve sacar a súa fór-
mula para facer falar a muiñeira na linguaxe do jazz, desta vez xunto con Baldo Martínez e Ni-
rankar Khalsa. Entremaresé o título deste novo xeito de pensar na Rianxeira dende o piano.

PACO VILABARROS

X. VIZOSO
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A Casa dos Peixes na Coruña,
tamén chamada Aquarium Fi-
nisterrae, está situada aos pés
da Torre de Hércules, o faro ro-
mano símbolo da cidade. No
acuario non se exhiben peixes
exóticos senón que principal-
mente, como é indicado nestes
casos, recóllese unha mostra
ben ampla da fauna mariña das
nosas costas para que podan ti-
rar partido dela estudantes e
persoas de visita no país.

“Trátase de conseguir que o
visitante se meta no mar”, indi-
can no museo. Mergullarse, me-
taforicamente é posíbel pois no
Acuarium Finisterrae. O obxec-
tivo é que o océano sexa próxi-
mo, pero tamén que os aspectos
culturais, sociais e tradicionais
relacionados co mar estean pre-
sentes para que todos podan go-
zar do mundo marítimo galego
no seu conxunto.

O cerne da Casa dos Peixes
é a sala Maremagnum, un espa-
zo de 1.600 metros cadrados
con oitenta módulos interacti-
vos nos que destacan seis gran-
des acuarios que ocupan todo
un lateral da sala e que se poden
contemplar desde dunhas gra-
das situadas fronte a eles. Nesta
sala, quen o desexe pode apre-
ciar a suavidade dos peixes in-
vertebrados e tocalos no estan-
que das caricias. Tamén se pode
aprender a distinguir os machos
das femias de moitas especies
de mariscos no módulo de
dimorfismo sexual ou compro-
bar no módulo de brazos e ten-
táculos os moitos tipos de estre-
las de mar que existen, aínda
que todas nos parezan iguais.

Tamén cabe mergullarse no
fondo do mar. Para iso hai que ir
á sala Nautilus, envolta por unha
xigantesca piscina con 4,4 mi-
llóns de litros de auga que alber-

ga especies non habituais no no-
so mar pero que nos visitan oca-
sionalmente. Esta sala recrea o
espazo creado pola imaxinación
de Xulio Verne, ao que o Capi-
tán Nemo, a bordo do seu mítico
submarino, se retiraba á intimi-
dade para contemplar o mar.

A sala Humboldt representa
a posibilidade de cursar unha
visita aos ecosistemas doutros
mares do mundo. A primeira
exposición, temporal, dedicou-
se ao Mar Caribe, en colabora-
ción co Acuario Nacional de
Cuba e na mesma unha cámara
de vídeo até nos achegaba aos
animais máis minúsculos dos
arrecifes.

Hai tamén na Casa dos Pei-
xes unha piscina exterior na que

se representa de forma natural e
directa a vida mariña no mar
galego. Alí conviven unha zona
de praia con outra de rochas, así
como con outra que ten pozas
intermareais. Xunto a esta pis-
cina, outra está destinada a alo-
xar mamíferos mariños como
os golfiños. E tamén no exte-
rior, sitúase o xardín dos pol-
bos, o que facilita contemplar a
súa evolución debaixo da auga.

O espazo de piscinas exte-
riores está arrodeado dun xar-
dín botánico no que están pre-
sentes todas as especies vexe-
tais do litoral galego, especial-
mente aquelas que proceden
das dunas e as praias.

En suma, unha posibilidade
de coñecer no seu medio o con-

gro, a pescada, o bacallao, a an-
choa, o percebe, o berberecho,
o mexillón, a gamba ou a amei-
xa: especies que moitos teñen
saboreado pero que algún des-
coñecen fóra dunha fonte de co-
mida. En total, hai un cento de
especies de peixes, 180 de in-
vertebrados e case cen plantas
mariñas. Non está todo o mar
galego, pero unha boa parte sig-
nificativa: unha alfaia que esti-
vemos a piques de perder cando
o petroleiro Prestige naufragou
fronte as nosas costas e a marea
negra que provocou obrigou a
montar un basto operativo para
tratar de salvar o maior acuario
que hai no país, unha instala-
ción, por outra banda, de rele-
vancia a escala estatal.♦

A Casa dos Peixes da Coruña
Sitios H. Vixande

Comentarios dionisíacos            Irmandade dos Vinhos Galegos 

Muitas adegas galegas, princi-
palmente do Alvarinho, estam
sendo compradas, por firmas de
vinhos de outras partes de Es-
panha. Isto é um reconhecimento
da rendibilidade e do aprezo in-
ternacional do vinho galego, e
portanto temos que nos alegrar,
já que aumenta a nossa riqueza e
notoriedade mundial. 

Mas por outra parte, algum-
has adegas tenhem procurado só
a rendibilidade a curto prazo, e
isto pode ser um grave atranco
para o nosso futuro. Os enólogos
das grandes organizaçons, já
multinacionais, tenhem tratado
as nossas variedades como se
fossem as suas, e isto tem estra-
gado a qualidade. 

No Ribeiro também baixou a
qualidade de “Adegas Alanís”,
comprada por “Bodegas e Bebi-
das”, do Banco de Bilbao, e ve-
mos que nom é bom aplicar as
regras enológicas gerais  e tratar
as nossas aromáticas variedades

sem sensibilidade, conhecimen-
to, cuidado ou  respeito. 

Temos que nos referir, em
particular, à qualidade do vinho
da adega de Santiago Ruiz, um
dos pioneiros do vinho no Ro-
sal, que as “Adegas Lan”, da
Rioja mercarom, e tratarom co-
mo se fosse variedade Viura. O
resultado é, como na Viura, que
nom tirarom nada bom da expe-
riência e estragarom o bom que
de fresco e aromático tinha a
variedade Alvarinha. 

E estamos vigilantes a res-
peito da compra das adegas
“Lagar de Cervera”, ” La Val”,
“Pazo de San Mauro”, e ultima-
mente “Fillaboa”, esta última
pola “Fundación Masaveu”. Te-
mos que velar para que a quali-
dade nom baixe nestas adqui-
siçons, e nom só se procure a
rendibilidade senom, tambén,
manter e aumentar a qualidade. 

Outro tanto pode-se dizer da
marca Vionta, explorada por

Freixenet no Pazo Baiom, ou ou-
tras marcas recentemente com-
pradas. A realidade é que a eno-
logia deveria estar subordinada
ao “terroir” mas alguns entram
sem respeito nem conhecimento
e ainda menos sensibilidade,
com o qual conseguem estragar
os frescos aromas e sensiveis
constituiçons de nossos delica-
dos vinhos. Nom é qualquer téc-
nico o que é capaz de fazer lírica,
e os mais deles estám tentando
fazer só épica, hectogrados e
economia de escala. 

“Galiza is different” deverí-
amos dizer, e “nom sabendo os
oficios, faríamo-los com esme-
ro”, diria o poeta. Primeiramen-
te um enólogo que entre em te-
rra ignota devería de fazer umha
reflexom e ter em conta as ca-
racterísticas, a identidae local,
para ser respeitoso, e só despois
poderia atrever-se a dizer, suge-
rir, tentar algo diferente, após
muitas experiências com gaso-

sa, antes que com vinho, com
todo “temor, respeito”: “prius
non nocere”. 

Numha recente comida no
Hostal dos Reis Católicos, vimos
como todas as copas cheas de
“Condes de Albarei”, Albarinho,
voltavam à cozinha, cheas, por
nom agradar aos comensais.
Nom há mais triste qualificaçom
que a do supremo Juiz, o cata-
dor-consumidor. Se devolve um-
ha copa, nom a bebe, fracasa to-
do o esquema em linha, desde o
viticultor ao enólogo, passando
pola Presidência da Cooperativa,
o Conselho Regulador e todos
somos partícipes do fracaso.
Nom há ninguem impune e todos
somos responsáveis, e ainda o
seremos mais se, sendo o vinho
mau, nom  o dizemos, comunica-
mos e participamos no engano,
que se volve, a longo prazo, con-
tra nós mesmos.♦

www.sursumcorda.net

Enologia galega

A ceremonia
da confusión
XURXO G. LEDO

Non sei, estimadas
persoas que adican
parte do seu tempo a

ler esta columna, se estarán
tan confundidos coma min.
Sinto que participo dunha
cerimonia de confusión
abismal na que non atopo o
principio e moito menos o
final.

Pregúntome se son un
descrido ou un engreído, se
alcanzo a comprender os
valores ou sóbranme estes,
se estou falto de sono ou é
que estou sempre durmido.

Agora no hai nada
certo, todo poder ser
interpretado dunha forma
tan perfecta que non se
distingue entre ficción e
realidade. Ao menos cando
vexo unha película
entendo que hai
personaxes facendo un
papel pero cando vexo os
informativos ou cando
escoito a radio e leo a
prensa, non son quen de
distinguir se a
precariedade laboral é
unha vantaxe ou un
inconveniente, se os
mortos no traballo son
vítimas ou insensatos, se o
Prestige é un barco
afundido con petróleo ou
unha estratexia da
oposición para derrubar un
goberno, se a suba dos
prezos da vivenda é unha
mostra de prosperidade ou
un capricho dos
vendedores que especulan,
se os impostos como o
IVE ou o dos carburantes
baixaron ou incluso tenden
a desaparecer.

En verdade, resultaría
complicado pensar se non
tivésemos o chamado
contrapoder dos medios de
comunicación que como a
TVE, Antena 3 TV, a TVG,
La Razón, ABC, El Mundo
e outros, actúan como
contrapeso para que non se
produzan abusos e prospere
a mentira ou a confusión.

Os galegos, andaluces,
murcianos ou valencianos
podemos estar ledos de
vivir nun país pleno de
liberdade, de democracia,
de progreso, namentres os
cataláns sofren o diálogo
dun republicano atrevido e
os vascos malviven nun
territorio demasiado
industrializado que impide
respirar aire puro como o da
terra galega.

Para saír da miña
confusión coido que debo
ler a Thomas Mann, que
sabiamente citan as
autoridades dun coñecido
partido político español.
Este parece que dicía que
Hitler gañou unhas
eleccións porque os
alemáns non foron quen de
ir a votar.♦



Eran dous irmáns de oficio pana-
deiro. Chegaron de Carral e o alcu-
me de Os Carral sempre os acom-
pañou. Traballaban na Panadaría de
Jacinto Seoane na Silva de Abaixo.
Xoán, un deles, era alto e delgado,
un torreiro. O outro, Luís, baixo e
tirando a groso, andaba preocupado
coas cousas do traballo.

Xoán pola contra tiña teima de
toureiro. Cando nos lameiros pa-
cían as vacas dos veciños, cun pa-
no vermello embrullado no brazo,
amañaba tentadeiras. Ás veces tí-
ñao mordido algún can coidador
do gando. As vacas, pola contra, e
por mansas nin embestían nin da-
ban conta del, mais os seus donos
labregos notaban que servían me-
nos leite no muxido.

Mellor orientado, foi probar
por terras de Salamanca despois
de estar aforrando por meses sol-
dadas e xornais. Mesmo pasou
necesidades antes de faltar da Sil-
va de Abaixo correndo o ano
1934. Cando voltou de lidiar coas
bestas bravas viña máis delgado e
mouro polo sol. Perdera moitos
dos seus folgos taurinos e trouxe-
ra un costelar moído de tanto
tantaratán de touro verdadeiro.

O Luís, aínda na soltaría, en-
cadrara cos veciños da Silva as
súas inquedanzas. Lector de li-
bros e revistas, andaba no sindi-
calismo na compaña de moitos
compañeiros de barrio e mozarío.

Con eles formábase na lectura e
nas loitas do día a día. Ben mozo,
tivo pouco tempo para a liberda-
de. Chegada a asonada, apuntáro-
no nas listas dos que tiñan que
matar. Foron por el á súa casa e
non o deixaron voltar. Matárono.

O Xoán, pasado o terror se-
guía a traballar na do señor Ja-
cinto. Boa xente. A dona do pa-
nadeiro da Silva de Abaixo, de

nome Maruxa, era a que despa-
chaba e vendía o pan. Tiñan un
fillo estudado de nome tamén Ja-
cinto e unha nena que nacera
mal. Todos gozaban do aprezo
dos veciños e os probes de fortu-
na sempre gozaron da súa axuda.
Nesa panadaría, O Carral so-
brevivivinte sempre gustara de
contar contos que a morte do seu
irmán esgotou. Emilia Regueira,

a muller do Patiño sabía como as
gastaran os asasinos. Ela, que
compraba noutra panadaría, a de
Mosquera na Moura, o pan que
alimentaba de fariña e noticias o
agachado José Antonio Boedo
soubo como fora todo. Tamén o
sabía de boa man Martín Viétez.
O de Barreiro en Meicende foi
dos que armou o crime de Luís O
Carral, oficial de panadaría.♦
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Memoria de Ferro                           Antón Patiño Regueira

Prêtres-
Ouvries
FRANCISCO CARBALLO

No ano 1954, 800
“sacerdotes-obreiros”
de Francia ocuparon as

páxinas da prensa ante ás críti-
cas da xerarquía de Roma e os
ataques da ultradereita do seu
país. Foi unha proba asfixian-
te. Só 150 resistiron, o resto
voltou aos cuarteis de inverno.
Seguiu a dialogar co mundo
do traballo desde o púlpito.

No 1965, despois do Vatica-
no II, todos os cantazos ao tella-
do dos cregos-obreiros desapa-
receron. A experiencia forma
parte da máis viva entraña
relixiosa da Igrexa. Estes
prêtres-ouvriesforon o cataven-
to dun cambio social; acertaron.
O longo período de “Cristianda-
de” dunha “sociedade
supostamente cristiá” terminara:
redescubríase un occidental lai-
co, plural, libre. Dous capeláns
“xocistas” tocaran a rebato no
setembro de 1943 coa obra
“France pays de mission?As
fundación sucesivas “Mission
de France”, 1941 e “Mission de
París”, 1943, acolleron centos
de cregos-obreiros.

Persoalmente, teño sobra-
das experiencias deste
segmento clerical, en
Barakaldo, Vigo, París etc.
Fun testemuña de
seminaristas que compartían
cursos universitarios e veráns
nos campos de traballo. A que
se debeu todo isto? Á
descoberta devandita e á
vivencia persoal dun
cristianismo inspirado na his-
toria de Xesús de Nazaré e
seguro da elección dun cami-
ño de gratificación persoal,
mais de proba de nervios.

A pastoral obreira non é
máis ca unha parte das relacións
igrexa-sociedade. Cregos ou se-
grares liberados, cregos ou
segrares do tallo laboral son
quen cre que o diálogo coa
sociedade consumista é difícil
mais necesario. Segundo unha
reportaxe de Le Monde(3-3-
04), quedan uns cen prêtres-
ouvriesen Francia, outros
tantos na España etc. Un deles,
Michel Vestreete, 56 anos,
expresa as súas convicións: pal-
po a loita de clases, a dificultade
de gañar os 8 euros-hora en du-
rísimos traballos; mais creo na
forza do Evanxeo. Non é o mar-
xismo, é Xesús Cristo resucita-
do quen me dá folgos e
seguridade, sen el os humanos
están na decadencia. A
liberación dos explotados é a
garantía da curación da humani-
dade. Apostamos con Xesucris-
to pola humanidade.

Van 50 anos da proba de fo-
go da arriscada aposta do clero
francés; aquí aínda predomina
un clero en funcións. Uns
bispos aos que a opinión das
enquisas considera, nun 75%,
en situación de privilexio; uns
cregos medianamente ben dota-
dos e só poucos deles de vida
rigorosa. Maos tempos aínda
para a poesía clerical; mais
quen se achegue con boa fe á
vida sacerdotal, seguro que en-
tende.♦

Regalaram-me um livro inquie-
tante para um editor, História
universal da destruição de liv-
ros, de Fernando Báez, com uma
citação de Heinrich Heine na ca-
pa: “Ali donde queimam livros,
acabam queimando homens”.

Mantém o autor que o qua-
renta por cento dos livros des-
truídos deve-se a acidentes, de-
sastres naturais, animais, câm-
bios culturais ou aos próprios
materiais empregados. Mas o
sessenta por cento restante é des-
truído deliberadamente.

O mais inquietante é a con-
clusão de “quanto mais culto é
um povo ou um homem, mais
disposto está a eliminar livros
sob a pressão de mitos apocalíp-
ticos”. Como exemplos dessa
bioclastia temos a R. Descartes
pedindo queimar os livros anti-
gos; David Hume exigindo su-
primir os livros de metafísica; V.
Nabokov queimando “O Quixo-
te” no Memorial Hall diante de
seiscentos estudantes; etc.

A reflexão leva-me ao acon-
tecer da música culta galega por-
que aqui não é possível queimar
partiturotecas, nem sequer fazer
uma pira musical na praça públi-
ca. Na Galiza apenas umas pou-
cas obras se têm publicado.

Livros destruídos são tam-
bém aqueles que não chegam a
editar-se, ou aqueles outros que
só aparecem em coleções priva-

das e auto-edições fora do mer-
cado, perdendo-se para sempre.
É um modo discreto, sem fume,
que destrói em silencio; como
lhe sucede a nossa música. De-
veríamos denominá-la des-
truição preventiva da cultura.

Não há muito que na Rádio
Galega me disseram que as edi-
toras de música são um atranco
para difundir aos compositores
galegos, porque defendem os
direitos dos autores e exigem as
contra-prestações económicas,
reconhecidas na lei, pela utili-
zação das obras. Parece que a
Rádio Galega quer convencer
aos compositores galegos para
que não publiquem a sua músi-
ca. Alguns autores e directores
de Bandas de Música me con-
firmam que recebem avisos de
não programar obras editadas
dos compositores galegos por-
que a Rádio não quer pagar os
direitos de comunicação públi-
ca. Sem embargo a Rádio paga
pelas obras de autores de fora
quando as respectivas editoras
o reclamam. A esta variante po-
deríamos denominá-la tal vez
como destruição selectiva da
música.

Mas a culpa vai ser dos com-
positores galegos pensar que a
lei obriga a todos por igual, in-
cluindo administrados e admi-
nistradores. Isto debe ser um gra-
ve erro como nos ensina Dom

Mariano Raxoi num artigo de
1983 no Faro de Vigo, reprodu-
cido por A Nosa Terra. Diz ele
que “a desigualdade natural do
homem vem escrita no código
genético”, e acrescenta, “a estir-
pe determina o homem” e o feito
de que “os filhos de boa estirpe

superaram os demais, foi confir-
mado pela ciência”. Amem.

Acaso os compositores gale-
gos somos de “boa estirpe” para
querer cobrar pela explotação
das nossas obras como manda a
lei? Queimados numa pira ainda
seria muita honra para nós.♦

O Bardo na Brêtema                          Rudesindo Soutelo

Queimai a música galega

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

Luís O Carral, oficial panadeiro

Luís O Carral, traballaba na panadaría de Seoane, na Silva de Abaixo.



O BarO Barcoco
■ CINEMA

VERÓNICA GUERÍN
Poderemos ver esta fita, diri-
xida por Joel Schumacher,
no cine clube Groucho Marx
este xoves 11 ás 22:30 h. O
martes 16 e mércores 17 ás
22:30 h. será proxectadaLa
vida mancha,de Enrique
Urbizu . O xoves 18 e luns
22 ás 22:30 h, e o venres 19,
sábado 20 e domingo 21 ás
20 e 22:30 h. poderemos
ollar Las chicas del calen-
dario, de Nigel Cole; e o
venres 19, sábado 20 e do-
mingo 21 ás 16 e 18 h. che-
gará á pantalla Buscando a
Nemo,de Andrew Stanton.

■ EXPOSICIÓNS

OS ECOLATAS
Mostra pedagóxica para
crianzas (e adultos) sobre os
problemas 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
A compañía Eme 2,dirixi-
da por Cristina Domín-
guez,representa esta come-
dia de Paula Carballeira o
venres 12 ás 22:30 h. na
Casa da Cultura. Un espec-
táculo feito por mulleres
que pretende descubrir as

relacións entre elas sen caer
no tópico, cunha visión
aceda da sociedade.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

PEDRO MARUNA
A Fundación CIEC alberga-
rá, durante o mes de marzo,
a obra gráfica deste autor.

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
■ EXPOSICIÓNS

MULLERES
Fotografías de Toni Vidal
até o xoves 18 no Auditorio
Municipal.

AA CanizaCaniza
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉLUIS SANS BOGA
Amosa as súas pinturas, até
o 31 de marzo, no Centro
Comarcal.

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS 

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

CedeiraCedeira
■ TEATRO

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

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

ROTEIROS
A asociación cultural Colec-
tivo Camiñosorganiza rotei-
ros abertos á participación
de calquera persoa, por un
prezo de 1,5 euros, con saí-
da desde a Estación de Au-
tobuses, sobre as 11 da ma-
ñá dos domingos para voltar
á tardiña. O domingo 21 van
realizar o roteiro de San Mi-
ro, por terras de Pazo Loro-
xo, Ardeleiro, Illa Pepino, O
Cuco, Praia de San Miro,
Escarís, Ceán e Algadán.
Máis información no telf.
649 759 734 (David).

NOVO CINEMA
ESPAÑOL
O venres 12 ás 20:30 h.
preséntase noCGAI o libro
Los nuevos cines en Espa-
ña. Ilusiones y desencan-
tos de los años sesenta, coa
presenza dos coordinado-
res, Carlos F. Heredero e
José Enrique Monterde, e
de José Luis Cienfuegose
José Antonio Hurtado.

CATRO MAÑÁS
CON FUTURO
A Fundación Barriéorganiza
este ciclo de obradoiros didác-
ticos para crianzas de 10 a 13
anos, cos que tratan de ache-
gar a arquitectura á sociedade.

O sábado 13 os mestres Cris-
tina Díaze Efrén García im-
partirán un obradoiro sobre A
transformación da materia,
luz e cor. Esta actividade é de
balde previa inscrición en
www.fbarrie.org.

■ CINEMA

CGAI
A serie adicada ao Novo Ci-
nema Españolterá como ex-
poñente a película Crimen de
Doble Filo (1965), de José
Luis Borau, o venres 12 ás
18 h. Ás 20:30 h. emítese a
longametraxe La Caza
(1965), de Carlos Saura. O
sábado 13 ás 18 h. podere-
mos ver De cuerpo presente
(1965), de Antonio Eceiza; e
ás 20:30 Juguetes rotos
(1966) do mesmo director. O
luns 15 proxéctase ás 20:30
h. La busca(1966), de Ange-
lino Fons; e o martes 16 á
mesma hora, a fita de Clau-
dio Guerín, José Luís Egea
e Víctor Erice Los desafíos
(1969). O ciclo Escuela de
Barcelonachega o sábado 20
ás 18 h. coas curtametraxes
Día de muertos(1960), de
Joaquín Jordá e Julián
Marcos; Raimon (1965), de
Carles Durán; No compteu
amb els dits (1967), dirixida
por Pere Portabella;e Ma-
ria Aurelia Campmany par-
la d´un lloc entre els morts
(1969), de Joaquín Jordá.
Ás 20:30 h. poderemos ver
Fata Morgana (1965), de
Vicente Aranda. Dentro do
ciclo adicado a Akira Kuro-
sawa o mercores 17 e xoves
18 ás 20:30 h. preséntase  Yo-
jimbo (1961). Máis informa-
ción en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

UN MAR
DE POSIBILIDADES
Fotografías de J. Cuetose
R. Otero até final de mes
na Escola de Imaxe e Son.

J. ANTONIO
FERNÁNDEZ AMOR
Amosa as súas esculturas,

até o martes 16, no Museo
de Belas Artes.

GALICIA VISTA
CON OJOS DE JOVEN
Mostra de fotografías que
se pode visitar na sala de
exposicións Salvador de
Madariaga.

THE BEST OF THE BEST
Pinturas de Ramón Astray
no Club Financiero,até o
mércores 24 de marzo.

MIES VAN DER ROHE
Arquitectura e Deseño en St-
tugart, Barcelona e Brno. Or-
ganizada polo Vitra Design
Museum, xunta os mellores
deseños de mobles do arqui-
tecto, do período 1927-31,
presentados no seu contexto
de creación: as vivendas expe-
rimentais en Weissenhof,
Stuttgart; o Pavillón Alemán
en Barcelona e a Vila Tugend-
hat en Brno. Ludwig Mies
van der Rohe (Aquisgrán,
1886 - Chicago, 1969) é con-
siderado como un dos mestres
de maior trascendencia na ar-
quitectura do pasado século.
Na Fundación Barrié até o 2
de maio (www.fbarrie.org).

C.F. DO
BANCO PASTOR
A mostra reúne maquetas e

paneis dos anteproxectos pre-
sentados polos arquitectos
bolseiros da Fundación ao
concurso por invitación para
a construción dun Centro de
Formaciónpara Banco Pas-
tor na Granxa do Pampillal
(Mondego, Sada). Na Funda-
ción Barriéaté o 2 de maio.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 04
As obras do prestixioso
premio de fotografía da na-
tureza, recoñecido como o
máis importante do mundo,
organizado pola BBC Wild-
life Magazinee o Museo de
Historia Natural de Lon-
don estarán expostas até o
mes de xullo no Aquarium
Finisterrae.

■ MÚSICA

TRICERATOPS
Esta banda dará un concer-

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

Este é o Ano Cortázar. Celébrase
o vixésimo aniversario da morte
do escritor arxentino e é bo intre
para recuperar parte da súa bi-
bliografía. Autor influído pola
modernidade e a música de jazz,

deixou pegada fonda na literatu-
ra. Rayuela, Bestiario, Historias
de Cronopios y de Famasou To-
dos los fuegos el fuegoson obras
cargadas de imaxinación e novas
vías de lectura.♦

O labirinto CorO labirinto Cor tázartázar
O O TTrinquerinque

O grupo continuador da orixinal
banda Hechos Contra el Decoro
presenta o seu novo disco Cuando
es Mañana,mistura de reagge,
raï, hip hop, drum´n´bass e bases
electrónicas que poderemos es-
coitar o venres 19 ás 22:30 h. na

sala Mardi Gras da CORUÑA e o
sábado 20 ás 00:30 h. na Iguana
Club de VIGO . Entradas anticipa-
das á venda, por 8 euros, en No-
ni´s e Portobello da Coruña e en
Elepé, Columnae Tipo en Vigo;
ou 10 euros na billeteira.♦

DeshechosDeshechos
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☞ KILL BILL I. Sophie é
traizoada polas súas com-

pañeiras do grupo das víboras
asasinas e cando esperta do co-
ma no que quedou, decide vin-
garse de forma moi violenta. A
banda sonora, excepcional.

☞ BIG FISH. Un home vol-
ve á súa casa porque o seu

pai está moribundo. Pretende co-
ñecer a verdadeira historia da súa
vida e non as fabulacións que
sempre contou, pero o seu pai é
obstinado e insiste na súa versión.

☞ 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 TRANS-
LATION. Un home e

unha muller a quen separan 25
anos, coñécense de visita no
Xapón. Teñen en común que

ningún dos dous entende o pa-
ís e que ambos están nun mo-
mento de crise nas súas vidas:
están desorientados. 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. 

☞ 21 GRAMOS. O me-
xicano Alejandro Gon-

zález Iñárritu (Amores perros)
volve cunha película en in-
glés. Unha muller perde o seu
home e dúas fillas nun atrope-
lo. Montaxe anovadora con
fondo de melodrama e unha
mensaxe final: hai que crer no
destino. A destacar Sean Penn
e Benicio del Toro, aínda que
o director non é capaz de tirar-
lle todo o partido á personaxe
do portorriqueño.  

☞ BON VOYAGE. Un
físico 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

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

☞ PAYCHECK. Unha
empresa bórralle a me-

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

☞ O INFILTRADO. En
2079, en plena guerra

cos Centaury, un científico 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.♦

CarCar teleirateleira

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-
creación. O sábado 13 ás 21 h.
chega ao pavillón polideportivo

do Pombal en CAMBADOS , onde
poderemos ver tamén á banda Ki-
ller Barbies. O sábado 20 ás 21 h.
no Coliseo da CORUÑA, o progra-
ma complétase co concerto da
Fundación Tony Manero.♦

O Xacobeo coa mocidadeO Xacobeo coa mocidade

O MC sevillano está de xira para
presentarnos o seu recente disco
Música para enfermos,que o con-
solida como unha das figuras do hip
hop estatal. Catorce temas cun bo
estilo nas rimas e contido crítico
que poderemos escoitar o xoves 18
ás 23 h. no Clavicembalo de LUGO;
o venres 19 ás 00:30 h. estará na
Iguana Clubde VIGO; o sábado 20
ás 21 h. o concerto vai ser no Rock
Club de OURENSE. A entrada vale
10 euros na billeteira e 8 anticipada
en Skoita e no Clavicembalode Lu-
go; Elépe, Tipo, Urbanz e Columna
en Vigo; Fat Fly en Santiago; e Ti-
po e Peggy Recordsen Ourense.♦

TTote Kingote King

Esta banda estará dando un concerto o sá-
bado 13 ás 00 h. na sala Sohoda ESTRA-
DA; o xoves 18 tocarán na Salamandrade
PONTECESO; e o venres 26 poderemos es-
coitalos na Zona ZulúdasPONTES.♦

DrDr. Funkstein. Funkstein

Steelwood,
na foto,

xunto con
Mistakens e

Félix Arias
tocan no

Playa Club
da CORUÑA
o venres 12.



to este xoves 11 no Forum
Céltico.

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

ORQUESTRASINFÓNICA
DE GALICIA
Vai tocar o venres 12 ás
20:30 h. no Pazo da Ópera,
baixo a dirección deMau-
ricio Pollini.

FerrFerr olol
■ EXPOSICIÓNS

RETAZOS
DA HISTORIA DO PCG
Esta mostra pode visitarse
no Ateneo até o mércores 24.

JESÚSOTERO-YGLESIAS
A galería Sargadelosamosa
a pintura deste artista até fi-
nais de marzo.

CARLOS MERINO
O centro cultural Torrente
Ballesteracollerá unha mos-
tra antolóxica dedicada a este
pintor ferrolán (1932-1996)
até o 20 de marzo. Autorre-
tratos, retratos, paisaxes, bo-
degóns, figuras, segas, ece-
nas de París... máis de trinta
anos de continua reflexión e
adicación á pintura cunha
gran sensibilidade clarivin-
dente e potencia criadora.

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

GondomarGondomar
■ TEATRO

OS CÁRCERES
DO OLVIDO
A compañía Produccións
Librescena vai representar

esta obra o sábado 13 no
auditorio Lois Tobío.

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 Torreiglesias im-
partirá esta charla dentro do
ciclo A terceira non é a
vencidao venres 12 ás 20
h. na aula sociocultural
Caixa Galicia (Praza de
Santa María , s/n).

■ EXPOSICIÓNS

A MEMORIA DO XEO
O Museo Provincialacolle
esta mostra de fotografía
até o 4 de abril.

PROMOCIÓN
DA LINGUA
Buscando imaxes para a pro-
moción da lingua é a mostra
que albergaa Faculdade de
Veterinaria até o venres 26.

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.

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

CORAL
DO HOSPITAL XERAL
Vai dar un recital, acom-
pañada da coral portugue-
sa Casadagaia,o sábado
13 ás 20 h. no Círculo das
Artes.

SUPERGLU
Esta nova banda tocará o vin-
deiro xoves 18 no Puro Teatro.

MarínMarín
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
As fotografías de Javier Te-
niente estarán, até o domin-
go 14, no museo M. Torres.

MurMur osos
■ MÚSICA

A MEDIA GHASTA
O grupo de pop-rock tocará
o sábado 20 ás 00:30 h. no
pub K’rumas.

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 de tinxiduras mou-
ras, unha diversión inteli-
xente para maiores de 16
anos. A trastenda dun bar,
cantina dun cemiterio, acolle
a humilde casa de Magdale-
na, cociñeira; Lázaro, cama-
reiro; e Estrella, unha nena.
O sábado 13 no centro cultu-
ral As Torres de Santa Cruz.

OurOur enseense
■ ACTOS

I JORNADAS DE
HISTÓRIA DA GALIZA
A Universidade de Vigoe
AGALorganizan estos encon-
tros na Faculdade de Huma-
nidades e Ciencias da Educa-
ción, que comezan o martes
16 de 19:30 a 21 h. cunha con-
ferencia de André Pena Gra-
ña sobre O celtismo e as ori-
xes da Gallaecia. O mércores
17 á mesma hora, Francisco
Carballo disertará sobre O
cristianismo e a súa organi-
zación na Gallaecia medie-
val; e o xoves 18 o historiador
Anselmo López Carreirafa-
lará sobre Unha releitura das
fontes historiográficas do
medievo peninsular: o caso
galego.  Matriculas e informa-
ción en barbosa@agal-gz.org
ou ourense@agal-gz.org 

■ EXPOSICIÓNS

MANTELIUS
O Centro Cultural da Depu-
taciónacolle as pinturas de
José Antonio Ocaña.

MARÍA DOMÍNGUEZ
A pintora amosa o seu traba-
llo no Ateneoaté o día 23.

GALA E DALÍ , MÁIS
ALÓ DA INTIMIDADE
Até o domingo 28, na Aula de
Cultura de Caixanovapode-

remos ver esta mostra, forma-
da por máis de 60 fotografías
tiradas por Marc Lacroix nos
anos setenta, dous módulos
estereoscópicos (cos que in-
vestigaron a pintura en tres di-
mensións) 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 por-
tugués que presenta a gale-
ría Marisa Marimónaté o
18 de marzo.

■ TEATRO

SEMANA DA MULLER
O teatro Principalacolle esta
mostra coa internacional
compañía brasileira Arte
Livre, de Roberto Cordo-
vani e Eisenhower Moreno.
Este xoves 11 ás 20:30, po-
deremos gozar con Orlando,
de Virginia Woolf. O ciclo
rematará o venres 12 co clá-
sico de suspense A volta do
parafuso,de Henry James,
á mesma hora, e a peza Belle
Otero (O corpo que fala),da
escritora 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.

PontedeumePontedeume
■ EXPOSICIÓNS

FOTOGRAFÍAS
FAMILIARES
Pódese visitar, até o domin-
go 14, no Concello.

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
■ CONFERENCIAS

25 ANOS
DE COMUNICACIÓN
Caixa Galiciaorganiza es-
te ciclo no que poderemos

escoitar ao xornalista Pe-
dro Erquicia coa charla
TV, Poder e influencia:
De Informe Semanal a
Salsa Rosa, este xoves 11
na Aula Socioculturalda
entidade.

■ CINEMA

HERENCIA
O cineclube Pontevedra
proxecta o mércores 17 ás
20:15 e 22:15 h. no Palace-
te de Mendoza(Pza. De
Sta. María s/n) esta fita ar-
xentina dirixida por Paula
Hernández.

■ EXPOSICIÓNS

JOSEPLLINÁS
O Colexio de Arquitectosaco-
lle unha mostra sobre o seu
traballo até o 28 de marzo.

ANDRADE
As súa esculturas estarán,
baixo o título de Muller, na
sala Teucroaté o martes 23.

LEOPOLDONÓVOA
Obras para unha década
(1993-2003), retrospectiva
deste pintor que se pode
ollar, até o domingo 14, nas
salas de Caixa Galicia.

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

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. A
compañía Achiperre Tea-
tro (Zamora) representa o
domingo 14 a obra Pulgar-
cita, adaptación libre do
conto de H.C. Andersen,
apoiándose en proxeccións
e sombras. As entradas po-
den recollerse no teatro
Principal dúas horas antes
do comezo a un prezo de 2
euros, ou mercalas a través
de www.caixagalicia.es ou
no 902 434 443.
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Esta compañía representa a obra
Fobias. Unha estraña noite na
casa de Luís Mendía,de José
Luis Prieto, baixo a dirección de
Lino Braxe. Estarán o venres 13
no auditorio da Fundación Sema-
na Verdede SILLEDA ; o venres 19
e sábado 20 levarán o espectácu-
lo até o teatro Rosalía de Castro
da CORUÑA.♦

LagarLagar ta, Lagarta, Lagartata

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

O martes 16 ás 19:30 e 22:15 h. no
espazo para a cultura Cajamadrid
de PONTEVEDRA poderemos ver a
fita francesa Al final de la escapada
(1960) dirixida por Jean-Luc Go-
dard, dentro deste ciclo organizado
pola Universidade de Vigoe o cine-
clube Pontevedra, en coordinación
co cineclube universitarioKinema
da cidade olívica e o cineclubePa-
dre Feijoo de Ourense. O mércores

17 ás 20:30 h. no auditorio do Con-
cello de VIGO poderemos ollar El
hombre del Carrito(1958) do xa-
ponés Hiroshi Inagaka. Proxecta-
ranse en total seis películas funda-
mentais, en formato cinematográ-
fico e versión orixinal subtitulada,
como mostra de seis visións dife-
rentes e coetáneas en tres países do
mundo, entre 1950 e 1960. O pre-
zo por sesión é de 2 euros.♦

Ciclo de Cinema ClásicoCiclo de Cinema Clásico

Talía Teatro vai representar esta
obra o venres 12 e sábado 13 no Au-
ditorio Municipal de NARÓN; o sá-

bado 20 no salón de actos do Conce-
llo en CEE; e o domingo 21 estarán
na Casa de Culturade BETANZOS.♦

MolièrMolièr e Finale Final

Fulano, Mengano e Citanoche-
gan con esta obra o venres 19 ao
Centro Cultural e Xuvenilde

M UROS; o sábado 20 estarán no
multiusos da Xunqueira de RE-
DONDELA .♦

Schsss... calmaSchsss... calma

O actor Santi Prego representa a
biografía dun tipo desde o mo-
mento da concepción, alá nos se-
senta, até agora mesmo. Un indivi-
duo que se sinte desprazado. Bio-
grafía surrealista, tenra, cómica e
fantástica. O venres 12 na Casa da
Cultura de BOIRO; o venres 19 na
Área Panorámicade TUI e o sába-
do 20 no teatro municipal Torres
de Sta. Cruzde OLEIROS.♦

Monólogo do imbécilMonólogo do imbécil

Mostra
antolóxica
de Carlos

Merino,
do que

ollamos un
autoretrato,

no CC
T. Ballester
de FERROL.

F. Carballo dará unha conferen-
cia o mércores 17 en OURENSE
nas Jornadas de Historia.

Carlos Blanco estará o venres
12 no Liceum do PORRIÑO.

Jesús Otero
Yglesias
mostra os
seus lenzos
na galería
Sargadelos
de FERROL.



O PorriñoO Porriño
■ 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.

RedondelaRedondela
■ CINEMA

OSAMA
O colectivo Xanela proxecta
esta película, en colabora-
ción co cineclube Fantasio,
dentro dos actos do Día da
Muller Traballadora. A his-
toria dunha muller viuva e a
súa filla no Afganistán dos
talibáns. O próximo xoves
18 ás 20:30 h. no cine DosR.

RibadeoRibadeo
■ TEATRO

CARA DE PLATA
Al Suroeste Teatro repre-
senta esta peza o domingo
21 no Auditorio Municipal.

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.

SantiagoSantiago
■ DANZA

2 COREÓGRAFAS BASCAS:
BILBAO - ARRIETA
Poderemos ver este espectá-
culo, integrado polas pezas
curtas Mutis, de Matxalen
Bilbao; e Vértigo,de Blanca
Arrieta , até o venres 13 ás
22 h. no teatro Galán. No
mesmo lugar poderemos go-
zar, o xoves 18 e venres 19 ás
22 h, do programa especial
Fóra de Serie, composto po-
los solos Yo sólo quiero ca-
minar, de Alberto Huetos;
Las Locas de Ghaillot,de
Nicolas Rambaud,da com-
pañía madrileña La Megalo;
e Disparate nº 5:5 misterios,
de Mónica Valenciano, da
compañía El Bailadero.

■ EXPOSICIÓNS 

CARUNCHO
O CGAC inaugura este xo-
ves 11 ás 20 horas unha
mostra antolóxica, desde
1950 até hoxe, do escultor e

pintor galego Luís Carun-
cho Amat. Gañador de nu-
merosos premios, compaxi-
na o seu labor artístico co
cargo de director do Museo
de Arte Contemporánea
Unión-Fenosa,é comisario
de exposicións e asesor
artistico da Fundación Ba-
rrié. Até o 30 de maio.

LATITUDES 04.
VARIOS SOPORTES
Poderemos ollar esta mos-
tra até o 27 de marzo na
Fundación Caixa Galicia.

ARQUITECTURA
MODERNISTA
Podemos visitar a mostra
sobre arquitectura moder-

nista en Santiago na Casa
da Parraaté o 15 de abril.

ACUÑA:
O REGRESO Á ORIXE
Esta mostra permanecerá no
Museo do Pobo Galegoaté
o 31 de marzo, en horario
de 10 a 14 e de 16 a 20 h. de
martes a sábado e domingos
e festivos de 11 a 14 h.

ELENA BLASCO
A galería Trinta acolle unha
mostra desta artista madri-
leña até o 2 de abril.

KIKE ORTEGA
A galería José Lorenzopre-
senta os traballos do artista
na sala de exposicións do
hotel Porta do Camiño.

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, na que se apreza
un certo neorrealismo.

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

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
O Auditorio de Galiciaaco-
lle este concerto, dirixido
por Antoni Ros Marbà,
este xoves 11 ás 21 h.

SCOTT HENDERSON
BLUES BAND
O martes 16 ás 23 h. na sa-
la Capitol poderemos gozar
do seu único concerto na
Galiza da súa xira europea.
A entrada, anticipada, pode
adquirirse por 18 euros en
Elepée Diskópolis de Vigo
e Discos Portobellona Co-
ruña, ou a noite do concerto
na billeteira por 20 euros.

SERÁNS DA NASA
O mércores 17 ás 21 chega
a festa aberta a quen queira
á sala compostelana, con
sons de gaita, pandeireta,
coplas e baile de diferentes
agrupacións.

A FESTA DASCRECHAS
O próximo xoves 18 ás 22 h.
o espíritu do mítico local tras-
ládase á sala Nasapara cele-
brar o seu 17 aniversario, co-
as actuacións en directo de
Manuel Amigo, Santi Cri-
beiro, Quim Farinha, Pepa
Yáñez, Uxía Senlle, Guadi
Galego, Leilía, Davide Sal-
gado e demais participantes
habituais nas Foliadas dos
mércores. Outro protagonista
da noite será o cabaré, con no-
mes como Lili Berlín , Teatro
Baratto, Belmondo, Carlos
Santiago ou Patricia Váz-
quez. Tamén haberá unha de-
mostración do Match de Im-
provisación, rescataranse nú-
meros e espectáculos de fac-
tura propia como MAN, a ho-
menaxe feita no cabodano da
morte do alemán de Camelle,
e contaremos cos Dj´s resi-
dentes Tian Mendes, Brasi
Beats, Joan e Grand Ro-
bert. As entradas pódense re-
servar a partir do luns 15 por
un prezo de 8 euros, 5 para es-
tudantes e parados e 3,5 para
tripulantes. Máis información
en www.salanasa.com.

PROXECTO-TA-
Este grupo vigués “pretenci-
samente inetiketable de ten-
dencia artística dudosa”,
que presenta unha expresión
mestiza de música, textos re-
citados e cantados de
Brecht, Bukowski, John
Dos Passos, Eduardo Gale-
ano ou Lamas Carvajal, e
proxeccións de imaxes crea-
das expresamente pola pinto-
ra Sara Iglesias, vai dar dous
concertos o venres 19 ás 22
h. e o sábado 20 ás 23 h. na
sala Nasa. A entrada vale 5
euros e 2,5 para tripulantes.

PAULO CASTANHO
QUARTETO
Poderemos escoitar o me-
llor jazz todos os martes de

marzo ás 23 h. no clube
Dado-Dadá.

■ TEATRO

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 11
ao domingo 14. Reserva de
entradas e consulta de hora-
rios en www.salayago.com.

ULTRAMARINOS
DE LUCAS
Alternativa 04 adícalle un-
ha semana monográfica a
esta compañía de Guadala-
jara no teatro Galán, pre-
sentando os seus dous últi-
mos espectáculos. Este xo-
ves 11 ás 22 h. poderemos
ver Memoria de lo que se-
remos. Una mirada, basea-
da na poesía de Valente. O
venres 12 e sábado 13, á
mesma hora, represéntase
El Invernadero de Harold

XIX ENCONTROS DE
EDUCACIÓN PARA A PAZ
Organizados polo Seminario Galego
de Educación para a Pazdesenvolve-
ranse entre o 24 e 28 de marzo, nas ins-
talacións da Escola Galega de Admi-
nistración Pública(Fontiñas) de San-
tiago. Diversas conferencias, mesas
redondas, obradoiros e presentación de
unidades didácticas en torno ao tema
da Violencia e os medios de comunica-
ción, compoñen o groso do programa.
Os encontros serán homologados con
un crédito de libre configuración para
todas as titulacións da USC e por vinte
e catro horas de formación do profeso-
rado pola Consellaría de Educación.
As persoas interesadas en matricularse
poden facelo no local do Seminario
(Basquiños 33-1º B); no teléfono  981
554 053; por fax no 981 561956 ou a
través da web www.sgep.org.

XXI CONCURSO DE CONTOS
PARA A MOCIDADE
A Agrupación de Libreirose a Casa da
Xuventudede Ourense organizan este
certame no que poden participar todas
aquelas persoas entre 14 e 30 anos que
o desexen, con un ou varios relatos, de

tema libre, orixinais e inéditos, e escri-
tos en lingua galega. Os traballos terán
unha extensión mínima de seis folios e
vinte e cinco como máxima, mecano-
grafados a duplo espazo e por unha soa
cara, e entregaranse, ou enviaranse por
correo, antes do 26 de abril, na Secre-
taría da Casa da Xuventude, rúa Celso
Emilio Ferreiro 27 - Ourense, nun so-
bre pecho, no que figurará o pseudóni-
mo e o texto “menor de 18 anos” de ser
o caso. No interior aportaranse os da-
dos do autor, título do conto e fotoco-
pia do documento de identidade, pre-
gándose o envío dunha versión infor-
mática do texto, ben nun disco en for-
mato word ou compatíbel, ou ben por
correo electrónico a casaxou@teleli-
ne.es. Estabelécese un primeiro premio
de 750 euros e catro accésit de 180,
dos que un recaerá necesariamente nun
participante menor de 18 anos.

BOLSAS CAIXANOVA
A entidade establece unha dotación de
1.400 euros mensuais para Estudos de
Posgrao ou Proxectos de Investiga-
ción no Estranxeiro, no que se inclúen,
ademais, os gastos de desprazamento,
matrícula da universidade, centro de

ensino superior ou centro de investi-
gación correspondente, seguro de ac-
cidente e enfermidade. O período de
duración da bolsa será de un curso
académico completo, máximo de 12
meses, que deberá iniciarse antes do 1
de abril do 2005. O prazo de presenta-
ción de solicitudes remata o 2 de abril.
Máis información en www.caixano-
va.es, no 986 120 078 ou en calquera
oficina de Caixanova.

V CONGRESOGALEGO
DA CALIDADE
MOTOR DA INNOVACIÓN
O 29 e 30 de marzo, no Auditorio de
Galizaen Santiago, celébrase este foro
de debate sobre os sistemas, técnicas e
experiencias que teñen por obxectivo a
calidade, a protección ambiental, a
prevención de riscos e, en xeral, a xes-
tión orientada á excelencia. O contido
do programa estrutúrase arredor de ca-
tro eixos de debate: Calidade e Exce-
lencia; Sostibilidade e Responsabili-
dade Social Empresarial; Xestión de
Coñecemento e do Capital Humano; e
Innovación e Cultura Emprendedora.
Para máis información e inscripcións
dirixirse ao enderezo da Secretaría:

Atenas 6 C, 2º D. 15707 de Santiago
de Compostela, teléfono 981 941 805
ou fax 981 576 444, correo@calida-
de.org ou  en www.calidade.org.

I CERTAME DE PINTURA
CONCELLO DE MONFORTE
Poderán concorrer os artistas, de cal-
quer nacionalidade, que acrediten resi-
dir no Estado español, cunha soa obra
única e orixinal, de tema libre, dun mí-
nimo de 80 x 80 cm e un máximo de
200 x 200 cm, e de calquera técnica ou
tendencia. No dorso da obra deberán
figurar título e medidas, e o nome e
apelidos do autor co pseudónimo, de
ser o caso. Nun sobre pecho adxunta-
rase unha fotocopia do DNI ou tarxeta
de residencia, breve currículo, prezo
de venda ao público, domicilio, teléfo-
no, e unha fotografía a cor da obra pre-
sentada, e remitirase, xunto con esta, á
Concellaría de Cultura de Monforte
de Lemos Edificio Multiusos, Avda.
Emilia Casas Baamonde s/n 27400,
antes do 14 de abril. Establécese un
premio de 6.000 euros para o gañador;
2.600 para o segundo e tres accésit.
Máis información no 619 720 998 ou
en www.arteconcellolemos.com♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
A Dirección Xeral de Persoal comunica a
abertura do prazo para a solicitude de
prazas de interinidades e substitucións
no corpo de profesores de educación se-
cundaria, especialidade de procesos e
produtos de téxtil, confección e pel. O
modelo de solicitude que se vai aplicar
atópase na Consellaría de Educación e
Ordenación Universitaria, nas súas dele-
gacións provincias e na páxina web
http://www.edu.xunta.es/portal.

CONSELLARÍA DE CULTURA,
COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO
Desde esta consellaría anúnciase a con-
tratación, por concurso público aberto,
da asistencia para a organización e coor-
dinación dunha exposición multimedia e
itinerante en diferentes prazas de Galiza.
A obtención de documentación e infor-
mación poderá realizarse nas dependen-
cias da Dirección Xeral de Comunica-
ción Audiovisual ou no teléfono 981 54
58 83. Así mesmo, tamén se poderán ob-
ter os pregos no enderezo de internet

http://www.xunta.es/contratacion/resul-
tado.jsp?N=3533.

CONSELLARÍA DE XUSTIZA,
INTERIOR EADMINISTRACIÓN LOCAL
Anúncianse axudas económicas destinadas
a subvencionar a realización de activida-
des por parte das confederacións, federa-
cións, coordinadoras ou agrupacións de
asociacións de veciños de Galiza. Os do-
cumentos e a información complementaria
poden obterse no Diario Oficial de Galiza
do luns 8 de marzo de 2004.♦

D.O.G.D.O.G.

Luís
Caruncho

Amat expón
no CGAC de
SANTIAGO.

Desde
Guadalajara

ven a cia.
Ultramarinos

de Lucas
que estará

na sala
Galán de

Compostela
dentro da

Alternativa
04.

O ano
do cometa
é a nova
produción
do CDG que
se estrea
este sábado
13 en
SANTIAGO.

Ensaio está
protagoni-
zada por
Luma
Gómez e
Manuel
Areoso e
podémola
ollar
na sala
Yago de
Compostela.



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.

O ANO DO COMETA
Esta produción do Centro
Dramático Galego,basada
no texto de Álvaro Cun-
queiro e dirixida por Quico
Cadaval,será estreada o sá-
bado 13 ás 21 h. e o domin-
go 14 ás 18 no Salón Teatro.
No reparto interveñen Eva-
risto Calvo, Xan Casas, Xo-
án Cejudo, Fernando Da-
costa, Susana Dans, Ursia
Gago, Xosé. M. Olveira Pi-
co, Manuel Millán, Marcos
Orsi, Patricia Vázquez,
Marcos Viéitez, Bernardo
Martínez e Brandam.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

VÍTOR FERREIRA
Nado en Bragança, o pintor
portugués mostrará a súa
obra na galería Trisquel &
Medulio,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 que ofrece o MAR-
CO como forma de achega-
mento da institución á socie-
dade. Os venres 12 e 19 ás 18
h. seguen os obradoiros plásti-
cos para crianzas de 3 a 8
anos; o sábado 13 os títeres e
obradoiro Puños fóra!; e o
domingo 14, os máis cativos

poderán gozar co espectáculo
de contacontos No mundo do
revés. O mércores 17 ás 19 h.
(previa inscrición) continúa o
curso de aproximación á arte
contemporánea para adultos:
Da II Guerra Mundial aos
anos 80. O xoves 11 ás 20 h.
proxectaranse os audiovisuais
Cine e case cine: Ariana
(2002, M. Hugonier), e Goie-
rri Konpeti (2002), de Iñaki
Garmendia e Asier Mendi-
zabal. O venres 12 podere-
mos ollar The Memory of the
Snails(2001, E. Endress), El
Tronco de Senegal (J.C. Al-
calá, F. Bernardi, J. Codina,
P. Gelpie I. Otero), 4 días de
mayo(2003) e Hugo and Ro-
sa (2002, L. Bengt Jägers-
kog); e o sábado 13 Vietnam
Romance (2003, Eddo
Stern), Liu Lan (2003) e Ho-
ney(2003) de Yang Fudong,
The Apocalyptic Man(2002,
Sebastián Díaz Morales) e
Shortcut Below (2003, Ro-
bert Wogan). O domingo 14
o ciclo continúa con Utopia
Mod, 273/99(1999, Cláudia
Ulisses), Freedub One(2002,
Stéphane Elmadjian), Imi-
tations of Life (2003, Mike
Hoolboom) e ATwenty-Four
Hours a Day of Revolution
(2001) da directora Iratxe
Jaio. O venres 19 repítese o
programa do sábado 13. +Info
en www.marcovigo.com. 

■ CINEMA

ANÁLISE DOS
PROCESOS DE CREACIÓN
ESCULTÓRICA:
Un programa de innova-
ción tecnolóxica aplicado á
Historia da Arteé o título do
DVD que se vai presentar e
proxectar o vindeiro xoves
18 ás 20 h. no salón de actos
do MARCO, no que se inclú-
en entrevistas con Salvador
Cidrás, Jorge Barbi, Xoán
Anleo, Ignacio Basallo e
Xavier Toubes. 

■ EXPOSICIÓNS

A AUGA FONTE
DE DESENVOLVEMENTO
As fotografías de M. Núñez
e R. Capotillo pódense ollar
na aula sociocultural Caixa
Galicia até o sábado 20.

ANTONIO TÁBOAS
Podemos ollar os seus óleos
até o domingo 14 no C.S.
Caixanova.

REINTEGRACIÓN
A obra de Miguel Pereira e
Enrique Velasco pódese
visitar na Casa das Artes
até o 28 de abril.

MARÍA CASAL
A pintora exhibe os seus
pasteis até o sábado 20 na
galería Sargadelos.

MIGUEL VILLARINO
A galería Chroma acolle
unha mostra deste artista
que se pode visitar de luns a
sábado de 18:30 a 21:30 h.
até o 3 de abril. 

A CHINA IMPERIAL
O universo da China Impe-
rial das dinastías Ching

(1368-1644) e Ming (1644-
1911), retratos de dignata-
rios, símbolos, insignias,
obxetos de escritorio, cali-
grafía, abanos... toda a deli-
cadeza da arte oriental xun-
to coa profundidade e sabi-
duría dunha cultura milena-
ria que podermos ollar no
Centro Social Caixanova.

MIQUEL NAVARRO
Mostra as 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.

CHEMA MADOZ &
CIUCO GUTIÉRREZ
Mostra destes recoñecidos fo-
tógrafos na galería Bacelos
(Progreso 3) até o 30 de marzo.

VINTE ANOS DE
CREACIÓN ARTÍSTICA
O C.C. Caixanovaacolle es-
ta mostra, que fai un percorri-
do pola obra dos grandes ar-
tistas e as propostas novido-
sas da Galiza nas últimas dé-
cadas. Destacan Leiro, Jorge

Castillo, Silverio Rivas e
outros máis novos como
Barbi, Murado ou Casas.

PALOMA SOUTO
As posibilidades expresivas
do xesto implicando a emo-
ción a través da cor danse cita
nos lenzos desta artista, que
ten unha mostra do seu traba-
llo na galería Chroma(Flori-
da 34) titulada Lonxe de casa.

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 Moderno de Canarias,

Photoespaña e o MARCO,
abre as súas portas con casi
coarenta participantes, 320
fotos acompañadas de ma-
terial documenta de apoio
como libros, catálogos, re-
vistas 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 onde per-
manecerá até o 14 de marzo.
Xunto ás obras de 107 artistas
como Delmi Álvarez, Wi-
lliam Klein , Virxilio Viéitez ,
Mario Giacomelli, Manuel
Ferrol, Dorothea Lange, Va-
ri Caramés, Wojcieh Praz-
mowski, Xurxo Lobato,
Aziz+Cucher ou Xulio Co-
rrea, poderemos ver os carteis
das Fotobienais e da Sala dos
Peiraos, catálogos, postais, re-
vistas e artigos de prensa.

■ MÚSICA

STIGMATRIBE
Poderemos escoitar a esta
banda, xunto Freakmind, o
venres 12 ás 00:30 h. na
Iguana Club. O sábado 13 á
mesma hora vai dar un con-
certo Pablo Novoa.

ROTTING CHRIST
Esta banda salvaxe de
black metal, xunto con
Nepthyse The Half Chic-
ken, tocarán este domingo
14 na sala Anoeta.

ORQUESTRA
SINFÓNICA DA RADIO
DE FLANDES
Dará un concerto, baixo a
dirección de Andreas Wei-
sere a interpretación do so-
lista Bart Vandenbogaer-
de, o martes 16 ás 20:30 h.
no C.C. Caixanova.

XOSÉM. BUDIÑO
O afamado gaiteiro presenta o
próximo xoves 18 ás 22:30 h.
no C.C. Caixanovao seu últi-
mo traballo Zume de Terra.

OBUS
O próximo venres 19 ás
22:30 h. tocará na sala Códi-
go de Barrasesta potente
banda de heavy, xunto con
Amset, cunha entrada única
de 12 euros.

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

INDÍXENAS CON VOZ
As fotografías de Ramón
Capotille e Miguel Ángel
Núñezna Casa da Cultura.

SevillaSevilla
■ EXPOSICIÓNS

CÉSAR PORTELA
ARQUITECTO
Pódese ver esta mostra,
producida polo MARCO de
Vigo, no antigo convento
de Santa María de los Re-
yes ( r/ Santiago 33) até o
25 de abril.♦

COUSAS
www.cousas.tk

Páxina persoal sobre Galiza que tamén
aborda aspectos da lingua galega, os
idiomas europeos, a Galiza estremeira e a
súa lingua, así como contacto, libro de
visitas, fotografías, etc.♦
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■ Oferécese xardiñeiro para a zona
de Santiago. Telf. 699 314 332.

■ Contábel busca traballo por ho-
ras, incluso a domicilio, na provincia
de Pontevedra. Preguntar por Juan no
telf. 605 094 067.

■ No porto de Lira-Carnota alúgase
apartamento ao carón da praia,
completamente equipado para 4 per-
soas. Semana Santa 250 euros. Cha-
mar ao 981 761 144 ou 666 843 997.

■ Nós-UP Vigo vende gorras coa
bandeira galega a 5 euros. Enco-
mendas ao 655 584 735 ou nosup-vi-
go@nosgaliza.org.

■ En Lira (Carnota) alúganse cuar-
tos ou apartamento para fins de se-
mana, Semana Santa ou verán. Máis
información no telf. 649 217 094 ou
yulcorp@hotmail.coom

■ 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

■ 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 cou-
sas bonitas da vida, desexo que me es-
cribas e así poderás contar cun novo
amigo. Xosé, carriza1@latinmail.com♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

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

En VIGO,
Miquel

Navarro
mostra as

súas
esculturas
na galería

Vgo.

Rotting
Christ,
banda
salvaxe de
metal negro,
tocará este
domingo 14
na sala
Anoeta de
VIGO, xunto
con The Half
Chicken e
Nepthys.



H. VIXANDE
Publicista e especialista en
campañas políticas, Xosé Ma-
ría Torné cre que non todo ser-
ve para vender unha imaxe
nunha campaña electoral e
considera que estas eleccións
están máis abertas que nunca.

Antes que nada, quere que lle
metamos un retrato deses nos
que só sae media cara?

Como eses de Zapatero e Ra-
xoi? Nós fixémolo antes. Non é
algo que me moleste, a simetría é
a simetría e a xente sabe recons-
truír unha cara con só a metade.

Pero calquera día chega un
gurú e di que hai que poñerse
de costas e se cadra pica algún.

Para facer iso hai que argu-
mentalo ben. Ao mellor, con algun-
ha mensaxe que se quixese dar no
sentido de darlle as costas a unha
situación determinada, até non es-
taría mal. Agora ben, eu non estou
pola polémica nin por epatar por-
que pode ser moi negativo. Non to-
do vale, por moi moderno que se-
xa. Ás veces hai encadres de fotos
que poden ser contraproducentes.

Hai cartaces con medias caras
e outros que parecen unha páxina
web. Tanto inflúe a internet?

É ao revés. A publicidade es-
tá antes, é un soporte anterior do
que internet copia moitos códi-
gos porque tamén é un medio de
comunicación.

Publicada a enquisa do CIS,
parece que agora os dous parti-
dos estatais van dedicarse a re-
forzar dez ou doce provincias.
A iso se reduce a campaña?

Penso que non, polo que sae
nos inquéritos, atopámonos fronte
a escenarios moi abertos porque a
asignación de escanos é por moi
poucos votos. Isto pode ser perigo-
so para as forzas políticas que rea-
lizan esta asignación de escanos

porque os mesmos votos cunha
asignación de escanos diferente
pode dar uns resultados moi dis-
tintos. Con eses datos, o PP tanto
pode conseguir a maioría como
perdela. De todos xeitos, é lóxico
que os partidos queiran determinar
onde poden bailar os escanos e re-
forzar esas circunscricións.

Entre nós, a quen vai votar,
a Kerry ou a Bush?

Como súbdito do imperio pa-
rece que non teño dereito a voto
pero, se teño que elixir, aínda que
son as dúas caras da mesma mo-
eda, preferiría o que promete po-
líticas sociais máis progresistas.

Pero recoñecerá que aquela
campaña está máis presente
nos nosos medios que a de
aquí.

Non é así, o que acontece é
que en Vigo hai pouco soporte
publicitario porque as normas
municipais non permiten máis.
Noutras cidades hai moita máis
publicidade. En Santiago, por

exemplo, hai máis bandeirolas
que valados, mentres que en Vigo
hai máis valados pero ningunha
bandeirola porque non deixa o
concello. Teñan en conta que as
bandeirolas vense máis. De todos
xeitos, ás veces dámoslle dema-
siada importancia ás campañas,
cando serven para que se decidan
os indecisos e para dar ambiente.

E como profesional da pu-
blicidade, como leva o feito de
que a súa icona máis coñecida, a
de Nunca Máis, fose un traballo
de balde, que non cobrou?

Ás veces, os profesionais so-
mos cidadáns e temos que involu-
crarnos individualmente en cou-
sas que son de caixón, como si-
tuacións de emerxencia nacional,
sobretodo ante a ausencia do Esta-
do. Non somos máquinas, somos
persoas e comprometémonos.

E como deseñador da cam-
paña do Bloque, que pretendía
dicir con “Útil para Galiza, útil
para ti”?

Estamos ante escenarios que
tenden á simplificación e que
pretenden importar un biparti-
dismo que aquí non é real. Nese
sentido, ese eslogan desenvolve
a idea de que se pode incidir nas
políticas do Estado e que se iso
é útil para Galiza, tamén será
útil para o cidadán. Así, o lema
principal é “Dálle un si a Gali-
za”, o que sinala que hai que vo-
tar segundo os intereses propios
e non permitir que se nos sitúe
en segunda orde.

Por último, que pensa do
xeroglífico ZP?

Forma parte dunha estratexia
de campaña presidencialista. Na
Galiza vemos que os candidatos
de provincias pegan carteis dos lí-
deres de Madrid, cando aquí vóta-
se por circunscrición, a xente eli-
xe aos deputados galegos. Hai
moitos votantes do PSOE e do PP
que ignoran a quen están elixindo.
O BNG planifica a campaña des-
de aquí e creo que acerta máis.♦

Nº 1.120
Do 11 ao 17
de marzo
de 2004 Aguerra do Vietnam re-

matou en 1975. Hoxe
hai vinte veces máis

canles de televisión, vinte ve-
ces máis xornalistas, hai saté-
lites, móbiles, internet e, con-
todo, nada sabemos do que

está a pasar en Haití, non di-
ferenciamos os hutus dos tut-
sis, enganárannos co das ar-
mas de destrución masiva no
Irak, non sabemos se Rusia
crece ou se segue derrubán-
dose. Estamos igual ou peor

informados que en 1975.
Para que serve esta abun-
dancia de medios de comu-
nicación? A resposta talvez
se encontre naquela película
de De Niro e Dustin Hoff-
man: Cortina de fume.♦
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Se todo
o estadio
falase
galego
MANUEL CIDRÁS

Coa profusión do
chamado “buzo-
neo”, abrir a caixa

do correo depara todo ti-
po de sorpresas. E non
só en período electoral,
cando recibimos novas
de mundos marabillosos
cheos de científicos de
bata branca, ordenadores
nas escolas, rebaixas fis-
cais e pensións asegura-
das para todo o mundo.
Tamén de policías nas
rúas, desmentindo a ma-
rabilla. A poxa electoral
confúndese coa comer-
cial. Teño ante min unha
cartolina publicitaria
dunha tarxeta de crédito
que seica é a oficial da
Liga dos Campións da
UEFA, na que a toda pla-
na destaca o lema: “¿Y si
todo el estadio hablara
gallego?” Así, en espa-
ñol. O enunciado fai re-
ferencia á posibilidade
de que a final da mencio-
nada liga futbolística se
celebrase entre o Celta e
o Deportivo.

Sorprende a contradi-
ción nos termos da men-
saxe que se nos ofrece:
entre os termos do que se
di e os termos nos que se
di. Ese “hablar gallego”
transmite connotacións
positivas sobre a utiliza-
ción do noso idioma, co-
mo elemento de identi-
dade, pero paradoxal-
mente se expresa no
idioma competidor. Re-
sulta difícil identificarse
con un “todos” do que o
propio emisor da mensa-
xe se exclúe.

Cada vez máis a ga-
leguidade se converte
nunha especie de proto-
concepto positivo pero
privado da expresión
que lle é propia: un con-
trasentido. O “hablar
gallego” do publicitario,
como o ser gallegode
Mariano Raxoi, é un
símbolo sen sentido, un-
ha contradición nos ter-
mos que expresa mellor
ca ningún tratado a idea
de alienación.

Como alguén non o
remedie, o próximo in-
quilino da Moncloa po-
dería ser que hable ga-
llego. É de supoñer que
na intimidade, como
afirmaba o seu antecesor
do catalán, porque o
candidato pertence á
confraría interpartidaria
dos que publicamente
fan gala da súa deixa-
ción para co idioma do
país. Se todo o estadio
falase galego, outro galo
nos cantaría.♦

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

Xosé María Torné
‘Crer nos inquéritos pode ser unha trampa para os partidos’


