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POLO MAR VAN AS SARDIÑAS
XOHANA TORRES

Pequeño Antón non sabe
o que é o mar.
O tío Manoel iniciarao na súa
primeira aventura mariñeira.

AA  ppaattaaddaa  aaoo  PPPP  eelleevvaa  aa  ZZaappaatteerroo

GGaalliizzaa  vvoottaa
ppeennssaannddoo
eenn  MMaaddrriidd

...E PERDE O AZNARISMO.
Aznar remata

o mandato coa derrota do seu
partido. O electorado mobilizouse

contra o autoritarismo e a manipulación
informativa que comezara a facer

evidente Nunca Máis e que rematou coas
protestas pola mala información sobre o

atentado de Madrid. Gañou Zapatero, pero
sobre todo perdeu Aznar.

IMAXÍNANSE UNHAS ELECCIÓNS AUTONÓMICAS TRES DÍAS
despois da manifestación de Santiago após o accidente do Presti-
ge?Algo semellante é o que vén de suceder a nivel de Estado. O
PP sofreu unha derrota sen paliativos. O resultado pode ser consi-
derado positivo desde o punto de vista da estabilidade. Unha dis-
tancia máis corta entre os dous principais partidos do Estado, e da-
da a actitude dos popularesnos últimos anos, tería deparado unha
indesexábel tensión engadida. A vitoria do PSOE é clara, mais Za-
patero precisará de consenso para gobernar. Os nacionalismos vas-
co e catalán saen reforzados. O galego, sen poder, nin medios de
comunicación, demóstrase máis feble e máis sensíbel as atmosfe-
ras de crispación e acoso. O votante optou prioritariamente pola
seguridade, antes que pola mellor defensa do seu medio de vida.
Unha xerarquía de valores natural que propiciou o voto os socia-
listas e contribuiu a anubar a óptica galega. A lexislatura que entra
non estará exenta de problemas. Ao electorado popularestalle cos-
tando asimilar o sapo da derrota. Non é, en todo caso, momento de
revanchas, senón de abrir o xogo político e de poñer todos os te-
mas a debate enriba da mesa, con responsabilidade, pero superan-
do os estigmas dos últimos catro anos. É de agardar que o PSOE
rompa o binomio propagandístico entre terrorismo e nacionalismo
que tan axitado foi polos populares. O nacionalismo ten que vol-
ver a ser visto como unha proposta lexítima e non como unha ano-
malía do sistema. Falta ver como reaccionan algúns socialistas e
tamén a capacidade do BNG para correxir certos erros.♦

GAÑA ZP...

PACO VILABARROS



“La jodimos!”. Esta clara expre-
sión dun dirixente popular pro-
nunciada na tarde do venres can-
do lle comunicabamos que a
ETA viña de negar nun comuni-
cado calquer relación cos atenta-
dos de Madrid, pode ser ilustrati-
va dabondo da percepción do PP.
Carlos Mantilla, deputado electo
vigués, recoñecía na SER que se
fose a ETA a autora dos atenta-
dos na vez de Al Qaeda, os re-
sultados electorais serían outros.

Esta percepción explicaría a
teima de José María Aznar en que-
rer culpabilizar a organización te-
rrorista basca dos atentados, tras-
pasando os límites da manipula-
ción e do engano aos cidadáns.

Foron, seguramente, estes os
dous detonantes principais do ca-
pitón electoral que deu a política
do Estado. Unha maioría de cida-
dáns sentiuse enganada polo Go-
berno e utilizada pola estratexia
antiterrorista. O que, nunhas con-
dicións normais de catástrofe ou
atentados debería levar a pechar
fileiras ao carón do Goberno pa-
ra sentirse amparados e protexi-
dos, como afirman a maioría dos
sociólogos, convertiuse nunha
reacción antigubernamental.

Semella certo que non foi uni-
camente un estoupido social dun
fin de semana no que os cidadáns
reaxen fronte á manipulación. Foi
a necesidade de rachar coa políti-
ca do Goberno de Aznar nos últi-
mos catro anos: negouse a exis-
tencia da folga xeral, no Prestige
“non pasou nada”, á guerra de
Irak foise polas armas de destru-
ción masiva que non existían... O
14-M a chapacuña de contención
do regueiro de mentiras, construi-
da coa argamasa social da loita
antiterrorista, esfarelouse. Levou
por diante a Mariano Raxoi e o

PP e deixou sepultado nunha capa
de bulleiro a un Aznar que tenta-
ba pasar á historia como  Felipe II
(verbas súas) e que aparecerá da-
quí adiante tinguido de sangue
das vítimas inocentes.

O cambio viña nos inquéritos

O descontento social, as anguei-
ras de cambio viñan aparecendo
en todos os inquéritos desde ha-
bía meses. Contrastaban estas
coas espectativas de que o PP
perdese a maioría parlamentaria.
Segundo ía avanzando a precam-
paña a distancia entre PP e PSOE
disminuía progresivamente, ma-
lia a utilización mediática da en-
trevista de Carod Rovira coa cú-
pula de ETA. Unha semana antes

das votacións, Xosé Blanco, de-
fendía ante A Nosa Terra, con in-
quéritos internos, que o PSOE
superaría ao PP en votos.

Segundo diversos analistas, a
diferencia entre aqueles cidadáns
que demandaban un cambio no
Goberno central e os que seguían
apostando maioritariaente polo
PP, situábase nos abstencionistas
que non ollaban a Rodríguez Za-
patero e ao PSOE, polo seu pasa-
do recente, con méritos suficien-
tes para recibir o seu voto.

Os atentados de Madrid e a
seguinte política gubernamental
de non facerlles fronte e preten-
der sacar réditos electorais, alar-
maron a parte desa sociedade in-
decisa ou abstencionista que se
decidiu por derrubar ao Goberno

do PP como primeira prioridade.
Funcionou o voto últil dun

xeito semellante ao de 1982, logo
do golpe de Estado do 23-F. O PP,
partido no goberno, pasaba da
maioría absoluta folgada, a perder
as eleccións. Trasvase tal de votos
que ocorría por vez primeira no
Estado español. O PSOE, con Za-
patero, lograba superar o teito de
votos de Felipe Gonález.

A Zapatero, que semella un
home con “baraca”, funcionoulle
a súa idea de prometer unha po-
lítica como a do PP, pero realiza-
da con “outro talante”. Non ga-
ñou polo tanto unha política de
esquerdas, senón unha política
de hixienización da vida pública.

As promesas, ratificadas por
Rodríguez Zapatero logo da súa

vitoria electoral, así o indican:
idéntica política económica, pero,
ao mesmo tempo, rexeneración
dos medios de comunicación de
titularidade pública, diálogo con
todas as forzas políticas e reforma
dos estatutos de autonomía de
Catalunya, Esukadi e Andalucía,
“sempre dentro da Constitución”.
Tamén se reafirmou Zapatero na
súa promesa de retirar as tropas
españolas do Iraq antes do verán,
o que abriu un debate mundial. Só
unha nova resolución da ONU,
como pretenden Bush e Blair, po-
dería evitar esta retirada española
que levaría a outros paises a se-
guir os seus pasos.

Rodríguez Zapatero afirmou
ter en conta que moitos votos lle
“viñeron prestados” da esquerda e
que a composición do Parlamento
reflite a pluralidade do Estado. 

As conversas do PSOE come-
zaron cos distintos partidos políti-
cos, entre eles o BNG. Jesús Cal-
dera chamou a Francisco Rodrí-
guez o día 16 para coñecer a pos-
tura dos nacionalistas galegos.

No BNG, o mesmo que en
ERC, CiU e PNV, están dispos-
tos a apoiar a Zapatero en asun-
tos puntuais, mesmo na súa in-
vestidura, se chegan a acordos,
pero ao mesmo tempo, temen
que se reproduza a “prepotencia”
mostrada polo PSOE cando go-
bernaba na década pasada.

Rodríguez Zapatero afirmou
que tomaba boa nota de cal era a
situación e dixo que para el era
básico cumprir coa promesa que
lle dera na noite electoral aos
mozos cando lle berraban “non
nos defraudes”. Tamén Felipe
Gonález afirmara en 1993, logo
de gañar sorpresivamente as
eleccións, “ter entendido a men-
saxe”. Logo pasou o que pasou.♦
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ELECCIÓNS XERAIS

O PP pasa da maioría absoluta á oposición e o nacionalismo galego
sofre un forte retroceso

A xestión gobernamental dos atentados
decanta o cambio político

AFONSO EIRÉ

O PP fixo do antiterrorismo non só o eixo da súa campaña electoral, senón de toda a súa política nos últimos catro anos.
Foi precisamente esa utilización e a política antinacionalista o que o levou finalmente á derrota. O retroceso do naciona-
lismo galego débese a factores de estrutura de país e a erros propios na campaña, aínda que estes non foron os decisivos.

José Luis Rodríguez Zapatero.



Zapatero vai ter que facer do diá-
logo unha virtude. Diálogo so-
cial, coas distintas correntes que
lle fixeron desbancar o PP, e diá-
logo cos distintos partidos na-
cionalistas.

Esta política tería que levar,
xa que logo, a deixar de demo-
nizar os nacionalismos periféri-
cos, e ollalos como parte cons-
titutiva do Estado, tan central e
necesaria para a convivencia
como o PP. Ábrese, deste xeito,
unha nova etapa na que as re-
formas dos estatutos de autono-
mía van estar presentes.

Por outra parte, o terrorismo,
mesmo o de ETA, deixa de ser
unha cuestión estatal, e cobra un-
ha dimensión europea. Xa que
logo, tamén a resolución dos
problemas nacionais desborda as
fronteiras do propio Estado. Eu-
ropa está en construción e os na-
cionalismos periféricos reclaman
o seu papel dentro desta nova co-
munidade política.

Tamén o terrorismo chamado
islámico cobra outro protagonis-
mo que debe ser abordado baixo

outras opticas e outras prespecti-
vas de resolución. Os atentados
de Madrid convulsionaron o
continente como os do S-11 o fi-
xeron cos EE UU. O debate entre

liberdades e seguridade vai estar
moi presente. A virtualidade da
ETA como organización terroris-
ta, tanto no plano político como
operativo, queda desfasada.
ETA pediulle diálogo ao novo
Goberno para “unha paz asenta-
da nos dereitos” e non se descar-
ta que, nos próximos días, anun-
cie unha trégua de boa vontade.

Na política galega

O forte descenso do PP, agás en
Ourense, provincia na que rea-
lizou unha campaña autónoma
de tintes galeguistas, debuxa un
novo panorama politico nesta
organización.

Semellaba que Madrid, con
Raxoi á fronte ía ditar a suce-
sión de Fraga. A súa faciana na
noite electoral tiña dúas caras, á
da derrota, pero tamén a da au-
tosatisfación. Fraga poderá pilo-
tar millor o seu relevo na Galiza
sen imposicións determinantes
de Madrid. 

Xosé Cuiña perfílase, de no-
vo, como o sucesor millor situa-

do, cun Fraga ao que tentarán
agora desde Madrid para que se
volva presentar. 

Os descolocados seguirán
enmarañando para conseguir un
partido centrista que non seme-
lla ter apoios. Os resultados do
BNG daranlles azos, pero pouco
máis. Os poderes económicos
non queren máis enredos, Fraga
avisou na noite electoral: todo o
que non sexa bipartidismo é un-
ha distorsión política. Aos na-
cionalismos hai que aceptalos
porque non se poden vencer, pe-
ro calquer outro gonzo está con-
denado de antemán polos apoios
económicos.

Pérez Touriño non só se sal-
va do acoso de Francisco Váz-
quez, senón que sae reforzado
no PSdG-PSOE. Xa decidiu ten-
tar, con maior fe e posibilidades,
ser o novo presidente da Xunta
dentro de dous anos. O partido

non lle vai negar esa posibilidade.
Agora terá que xestionar ese

ascenso de votos que, sabe, non
é principalmente seu, senón froi-
to da dinámica estatal. Como re-
partirá xogo entre os galeguistas
que o apoiaron e a queles que re-
xeitan do autonomismo? Xosé
Blanco xogará un papel princi-
pal. Se temos que creer as con-
versas mantidas con A Nosa Te-
rra, Blanco apostará polo diálo-
go cos nacionalistas galegos pa-
ra lograr desbancar á dereita. A
elección dos novos cargos vai
dar as primeiras indicacións.
Traerán para Galiza unha récua
de altos cargos dos arrabaldes de
Madrid como sucedeu cos go-
bernos de González? Marxina-
rán os dirixentes máis imbrica-
dos co país?

Raxoi non contemplaba a re-
forma do Estatuto de Galiza.
Tampouco Rodríguez Zapatero,
pero os primeiros pasos xa está
dados. BNG e PSdG-PSOE xa os
andaron. Ambos partidos seme-
llan dispostos a comezar a falar
para presentar unha reforma do
Estatuto consensuada.♦
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Votos Galiza

2004 2000

Votos % Deputados Votos % Deputados

PP 812.282 46,51 12 888.092 53,99 16
PSG-PSOE 653.597 37,43 10 389.999 23,71 6
BNG 205.613 11,77 2 306.268 18,62 3

Votos A Coruña

2004 2000

Votos % Deputados Votos % Deputados

PP 311.990 44,11 4 340.434 51,94 5
PSG-PSOE 276.358 39,07 4 162.273 24,76 2
BNG 85.346 12,07 1 126.287 19,27 2

Votos Lugo

2004 2000

Votos % Deputados Votos % Deputados

PP 116.812 49,38 2 134.168 57,97 3
PSG-PSOE 87.945 37,17 2 53.028 22,91 1
BNG 24.944 10,54 37.422 16,17

Votos Ourense

2004 2000

Votos % Deputados Votos % Deputados

PP 121.353 54,45 3 128.535 57,19 3
PSG-PSOE 69.954 31,39 1 51.864 23,08 1
BNG 25.547 11,46 38.106 16,96

Votos Pontevedra

2004 2000

Votos % Deputados Votos % Deputados

PP 262.127 45,23 3 284.955 53,42 5
PSG-PSOE 219.340 37,84 3 122.834 23,03 2
BNG 69.776 12,04 1 104.453 19,58 1

Evolución do voto na Galiza (1982 -2004)

Xer./82 Aut./85 Xer./86  Mun./87 Eur./87 Eur./89 Xer./89 Aut./89  Mun./91 Xer./93 Aut./93 Eur./94 Mun./95 Xer./96 Aut./97 Mun./ 99 Xer./00 Aut./01    Mun./03 Xer/04

PP 489.355  512.114 504.623 456.698 513.744 313.124 517.795 583.759 570.417 734.203 746.961 624.761 757.025 806.846 793.427 709.870 851.468 745.944 695.540 812.282
BNG 38.615 52.565 27.076 59.421 45.525 38.671 47.722 105.703 109.144 126.254 268.248 131.361 208.152 219.043 392.992 290.092 302.726 341.751 325.492 205.613
PSOE 426.948  358.180 459.941 358.591 364.474 303.262 453.607  428.915 441.049 549.974 337.048 277.573 421.771 558.144 297.981 294.941 371.054 320.283 452.456 653.597

Abstención na Galiza

Xerais/77 ............................. 40,80
Xerais/79 ............................. 49,50
Municipais/81 ....................... 48,70
Autonómicas/81 ................... 53,60
Xerais/82 ............................. 38,50
Municipais/83 ....................... 42,30
Autonómicas/85 ................... 41,80
Xerais/86 ............................. 41,10
Europeas/87 ........................ 42,90
Municipais/87 ....................... 37,90
Europeas/89 ........................ 43,00
Xerais/89 ............................. 41,00
Autonómicas/89 ................... 40,40
Municipais/91 ....................... 36,30
Xerais/93 ............................. 28,70
Autonómicas/93 ................... 34,38
Europeas/94 ......................... 48,23
Municipais/95 ....................... 32,31
Xerais/96 .............................. 26,16
Autonómicas/97.................... 33,70
Municipais/99 ....................... 36,10
Xerais/2000 .......................... 30,02
Autonómicas/2001................ 35,80
Municipais/2003 ................... 34,88
Xerais/2004 ......................... 23,88

A confrontación frontal contra os
nacionalimos que José María
Aznar situou como eixo central
da súa política estes catro últi-
mos anos, converteuse nun de-
sastre para o PP, tanto en Euska-
di como en Catalunya. O seu re-
troceso nestas dúas nacións foi
maior que na media do Estado,
situada no 6,9%. O PP perdeu no
País Vasco o 28,5% dos votos e
tres deputados. En Catalunya os
popularesperderon o 19% dos
votos e seis escanos. En ambas
comunidades a súa opción políti-
ca aparece agora case como mar-
xinal na toma de decisións.

Pola contra, os partidos na-
cionalistas obtiveron un 10%
máis de votos en Euskadi, aínda
que nin o PNV nen EA aumenta-
sen a representación, e Aralar
conseguiu o 3,10% dos votos,
pero non representación. A estes
sufraxios habería que unirlle os
máis de 100.000 votos nulos da
antiga HB. Así mesmo, é preciso
consignar que os nacionalistas
teñen por vez primeira represen-
tación en Nafarroa cun deputado
de Na-Bai (coalición conforma-
da polos partidos nacionalistas)

En Catalunya CiU e ERC lo-
graron no seu conxunto un 12%
dos votos máis que nos anterio-

res comicios xerais e dous novos
parlamentarios. Ao mesmo tem-
po reforzouse o Goberno Tripar-
tito (o PSC quer a Movilla como
vicepresidente) e Carod recibe
un amplo respaldo ao recoller
uns votos que se poden conside-
rar como refrendo nacionalista,
pero tamén como aposta polo
diálogo como solución política.

En Galiza os nacionalistas
baixaron un tercio dos votos e
dos parlamentarios, aínda que o
PP, tamén descendeu o 6,48% en
votos e perdeo catro escanos. O
PSOE foi o grande beneficiado
ao aumentar de 389.999 a 653.57
sen contar a emigración. O seu

ascenso foi de máis do 14,5%.
O descenso do BNG analíza-

se na páxina seis deste mesmo
número. Aínda así, consignar
aquí unha diferencia fundamental
entre as tres nacións peninsulares
periféricas. Catalunya e País Bas-
co teñen gobernos nacionalistas
que lle imprimen unha dinámica
propia á política. Iso exténdese
aos medios de comunicación, á
escola e á percepción social.

Tamén é significativo que na
Galiza IU conseguiu case 31.000
votos, aumentando 4.000, a res-
pecto de hai catro anos. Tamén
aumenta tres puntos en Euskadi,
e descende no resto do Estado.♦

Soben todos agás o galego
Falla a estratexia
de Aznar contra os nacionalismos

Congreso dos Deputados

Ano 2004 Ano 2000

Partido Votos % Dep. Dep. % Votos

PSOE 10.909.687 ...... 42,64 ........ 164 125 ...... 34,16 ......... 7.918.752
PP 9.630.512 ...... 37,64 ........ 148 183 ...... 44,52 ....... 10.321.178
CiU 829.046 ........ 3,24 .......... 10 15 ........ 4,19 ............ 970.421
ERC 649.999 ........ 2,54 ............ 8 1 ........ 0,84 ............ 194.715
PNV 417.154 ........ 1,63 ............ 7 7 ........ 1,53 ............ 353.953
IU 1.269.532 ........ 4,96 ............ 5 9 ........ 5,96 ......... 1.382.333
CC 221.034 ........ 0,86 ............ 3 4 ........ 1,07 ............ 248.261
BNG 205.613 ........ 0,80 ............ 2 3 ........ 1,32 ............ 306.268
CHA 93.865 ........ 0,37 ............ 1 1 ........ 0,33 .............. 75.356
EA 80.613 ........ 0,32 ............ 1 1 ........ 0,43 ............ 100.742
Na-Bai 60.645 ........ 0,24 ............ 1 - .............. - ........................ -
PA 181.261..........0,70 ........... - 1 ........ 0,89 ............ 206.255

BNG e PSOE dispostos a pactar o Estatuto

Comeza unha nova dinámica



H.V.
O do ex alcalde de Sada e can-
didato ao Senado polo BNG é
un caso excepcional de referen-
do á súa xestión, porque na
maioría dos concellos os votos
reproduciron as mesmas por-
centaxes que no conxunto de
Galiza, sen que influísen en ex-
ceso os conflitos municipais.

O anterior alcalde de Vigo, Ven-
tura Pérez Mariño (PSOE) amo-
saba a súa satisfacción polos re-
sultados do seu partido nesa ci-
dade e algúns medios de comu-
nicación atribuían o feito ao con-
flito municipal vivido cos na-
cionalistas nese concello. Non
embargantes, os socialistas repe-
tían en Vigo a mesma porcentaxe
que no conxunto do Estado. Así,
en Vigo conseguían o 42,44%

dos votos e en España o 42,64%.
O BNG, pola súa banda, obtiña
en Vigo os mesmos resultados
que en Galiza (11,29% na cidade
e 11,77% no país). Deste xeito, a
porcentaxe de votos nacionalis-
tas era en Vigo só un chisco infe-
rior á da cidade de Pontevedra
(12,88%), cando nesa última ur-
be o BNG é a primeira forza mu-
nicipal con dez concelleiros.

En xeral, os conflitos rexistra-
dos nos concellos no último ano
non se reflectiron nos resultados
electorais, aínda que hai algunhas
excepcións. Sada é un exemplo.
Alí, o nacionalista Abel López
perdeu a alcaldía despois dunha
moción de censura do anterior al-
calde Ramón Rodríguez Ares (PP,
logo expulsado) apoiado por un
tránsfuga do PSOE. Nesa locali-
dade, tanto o PP como o PSOE re-

xistraron un índice de votos infe-
rior ao obtido no ámbito da cir-
cunscrición provincial, mentres
que o BNG conseguiu uns resulta-
dos moi superiores aos do resto da
provincia e do país. Así, mentres
na provincia da Coruña os votos
foron: 44,11% ao PP, 39,07% ao
PSOE e 12,07 ao BNG, en Sada
foron: 41,74% ao PP, 35,53% ao
PSOE e 18,31% ao BNG.

O propio ex alcalde naciona-
lista de Sada, Abel López, era
candidato ao Senado polo BNG
e na provincia conseguiu o
16,87% dos votos mentres que
na súa localidade chegaba até o
40,5% dos votos, sete puntos por
enriba da popular Belén do Cam-
po, que quedou en segundo lugar
co 33,63% dos sufraxios.

Os nacionalistas si acusaron
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ELECCIÓNS XERAIS

Resultados do Senado

Candidatos máis votados Votos % Partido

A CORUÑA

Belén María do Campo Piñeiro ......... 273.881 ....... 39,89 ............................ PP
Evaristo Nogueira Pol ........................ 265.890 ....... 38,72 ............................ PP
Miguel Ramón Pampín Rúa ............... 261.439 ....... 38,08 ............................ PP
Francisco Vázquez ............................. 251.919 ....... 36,69 .......... PSdeG-PSOE
María do Carme Vila Blanco ................ 229.868 ....... 33,48 .......... PSdeG-PSOE
Xurxo Luís Iáñez Fernández ................ 221.770 ....... 32,30 .......... PSdeG-PSOE
Abel López Soto ................................... 115.825 ....... 16,87 ......................... BNG
Torcuato Teixeira Valoria ...................... 101.056 ....... 14,72 ......................... BNG
Patricia Vázquez García ......................... 98.123 ....... 14,29 ......................... BNG

LUGO

César Aja Mariño ................................ 107.329 ....... 46,80 ............................ PP
Francisco Cacharro Pardo ................ 104.924 ....... 45,78 ............................ PP
Fernando Carlos Rodríguez .............. 104.791 ....... 45,72 ............................ PP
Luís Ánxel Lago Lage .......................... 79.021 ....... 34,48 .......... PSdeG-PSOE
María Cristina López Losada ................. 76.103 ....... 33,20 .......... PSdeG-PSOE
Rosana Rielo Rozas ............................... 74.041 ....... 32,30 .......... PSdeG-PSOE
María Neves Cando López ..................... 30.465 ....... 13,29 ......................... BNG
Bernardino Pardo Teixeiro ...................... 29.772 ....... 12,99 ......................... BNG
Severino Rodríguez Díaz ....................... 27.533 ....... 12,01 ......................... BNG

OURENSE

María Mercedes Gallego .................... 114.988 ........ 53,23 ............................ PP
Amador Vázquez Vázquez ................. 113.236 ....... 52,41 ............................ PP
Isaac Vila Rodríguez ........................... 112.253 ....... 51,96 ............................ PP
Cándido Rodríguez Losada ................. 62.449 ....... 28,91 .......... PSdeG-PSOE
Diana Rodríguez Santamaría ................. 60.176 ....... 27,85 .......... PSdeG-PSOE
María Inmaculada Ucha ......................... 58.995 ....... 27,31 .......... PSdeG-PSOE
Xosé Carballido Presas .......................... 30.894 ....... 14,30 ......................... BNG
Xosé Antón Jardón Dacal ....................... 29.023 ....... 13,43 ......................... BNG
María Isabel Pérez González ................. 27.857 ....... 12,89 ......................... BNG

PONTEVEDRA

Xosé Manuel Cores Tourís ................ 236.034 ....... 42,05 ............................ PP
César Xosé Mera Rodríguez .............. 230.272 ....... 41,03 ............................ PP
Vítor Vázquez Portomeñe .................. 228.514 ....... 40,71 ............................ PP
Enrique Curiel Alonso ........................ 186.578 ....... 33,24 .......... PSdeG-PSOE
Carlos González Príncipe ..................... 183.937 ........ 32,77 .......... PSdeG-PSOE
Nicolás Vaqueiro Gradín ...................... 168.348 ....... 29,99 .......... PSdeG-PSOE
Santiago Domínguez Olveira ................. 92.692 ....... 16,51 ......................... BNG
Raquel López Doce ................................ 80.171 ....... 14,28 ......................... BNG
Roberto Mera Covas .............................. 75.124 ....... 13,38 ......................... BNG

Evolución do voto nas cidades (1996 - 2004)

PP BNG PSOE 

Xer./96 Aut/97 Mun./99 Xer./00 Aut./01 Mun./03 Xer./04 Xer./96 Aut/97 Mun./99 Xer./00 Aut./01 Mun./03 Xer./04 Xer./96 Aut/97 Mun. /99 Xer./00 Aut./01 Mun./03  

Vigo 75.895 66.639 48.200 76.800 61.190 52.598 70.697 28.071 48.071 32.800 36.100 36.644 39.387 20.275 49.180 28.877 31.100 36.400 31.022 44.497
Pontevedra 20.511 17.689 15.505 20.293 17.244 15.946 19.871 7.454 13.193 14.887 9.035 9.607 17.400 6.378 13.967 8.231 7.028 11.263 11.090 8.004
Santiago 28.485 27.804 20.759 27.971 25.384 18.842 26.355 8.886 15.266 8.811 11.233 11.673 8.497 7.470 15.064 6.991 16.121 11.319 10.467 20.410
Ferrol  23.567 19.233 12.916 21.658 17.998 10.229 20.827 6.363 13.159 11.151 10.681 10.239 9.457 5.083 15.482 8.556 7.072 10.330 8.790 5.433
A Coruña 72.986 57.637 29.321 63.148 48.708 30.171 57.305 19.228 37.546 15.394 25.442 31.339 28.381 16.496 52.782 33.673 66.961 41.596 35.577 57.050
Lugo 26.571 23.658 19.000 26.071 23.398 18.063 24.779 6.750 5.899 11.782 9.346 9.253 6.285 5.819 16.500 10.000 10.411 13.535 12.652 28.089
Ourense  28.969 28.620 26.786 29.297 26.752 28.841 30.139 11.921 10.782 17.977 12.519 14.768 15.165 9.413 22.697 12.507 11.180 16.222 13.191 12.187

Aut.=Autonómicas    Mun.=Municipais    Xer.=Xerais

Xer./04

76.242
20.859
21.655
18.723
72.040
25.425
26.349

Na maioría dos municipios, os resultados correspóndense coa media do país

O ex alcalde nacionalista de Sada
consegue no seu concello o 40,5% dos votos

Na noite electoral, o candidato ao
Senado polo PSOE en Ponteve-
dra, Henrique Curiel, saudaba á
encargada do bar da sede viguesa
e amosaba o seu interese por un
vello descascado na escaiola do
teito. Horas despois saberíase que
Curiel sería o cuarto senador
electo na provincia, por detrás
dos tres do PP, pero desbancando
a Carlos González Príncipe. No
pasado mandado, este último fóra
o único caso dun candidato ao Se-
nado que ía colocado en segundo
lugar na lista do seu partido pero
que conseguira máis votos que a
candidata que encabezaba a can-
didatura, Dores Cabaleiro.

O sistema de listas abertas do
Senado é relativamente recente e
resulta indicativo de como fun-
ciona a dinámica electoral nal-
gunhas zonas de Galiza. Polo xe-
ral, hai unha marxe de papeletas
en branco porque parte dos votan-
tes ignoran que hai que cubrilas e
outra que resulta nula porque os
electores trabúcanse ao elixir os
candidatos e ás veces sinalan
máis de tres ou non atinan no lu-
gar onde marcar a elección. Os
especialistas indican que se irá
corrixindo este erro conforme au-
mente a instrución dos votantes.

De todos xeitos, dáse a cir-
cunstancia de que os cidadáns
máis instruídos aparecen nos lu-
gares máis insospeitados. En xe-
ral, a abstención ao Senado en
Galiza roldou o 24%, os votos
en branco o 3% e os nulos o
3,2%. Non embargantes, en con-
cellos como Beade, no Senado a
abstención quedouse no
17,05%, os votos en branco fo-
ron do 0,24% e os nulos do
2,9%. Algo semellante aconte-
ceu en moitos pequenos conce-
llos gobernados polo PP sobre
os que pesa a acusación de prác-
ticas de carrexo de votos.

O caso do alcalde da Coruña,
Francisco Vázquez, tamén é re-
velador dalgunhas tendencias.
Vázquez, como Príncipe en Vi-
go, fixo campaña á marxe do seu
propio partido, pero con máis
éxito que este último porque
ademais figuraba no primeiro lu-
gar da candidatura socialista a
pesar de ir por orde alfabética
(tamén estaba conformada por
Carme Vila e Luís Yañez).

En xeral, no Senado os parti-
dos conseguen entre tres e cinco
puntos porcentuais de votos me-
nos dos obtidos no Congreso po-
lo efecto da abstención, os votos

nulos ou en branco e pola disper-
sión do voto que provocan as lis-
tas abertas. Na circunscrición
provincial da Coruña non se pro-
duciu este comportamento e os
candidatos do PP ao Senado acu-
saron unha maior perda de votos
fronte aos obtivos para o Congre-
so –seis puntos no mellor dos ca-
sos–, mentres Francisco Vázquez
recortaba a distancia aos 2,5 pun-
tos porcentuais. O éxito do alcal-
de coruñés debeuse a que obtivo
69.622 votos na cidade que go-
berna, mentres que no resto da
provincia conseguiu o 28,55%
dos votos, cando o PSOE, na súa
candidatura ao Congreso, obtivo
na circunscrición o 39,07% dos
sufraxios. O propio Vázquez na
súa cidade conseguiu o 45,59%
dos votos, unha cantidade de su-
fraxios que, nunha extrapolación
de datos a escala municipal, non
lle permitirían gobernar o conce-
llo en solitario e que lle obrigaría
a procurar o apoio doutra forza
política.

Cunha porcentaxe de partici-
pación nas últimas municipais
do 57,34%, o PSOE conseguira
o 45,7% dos votos, mentres ago-
ra Vázquez conseguiu o 45,54%
dos sufraxios.♦

En Beade houbo un 0,24% de votos en branco, en Vigo o 3,47%

Paco Vázquez obtén
menos votos ao Senado que á alcaldía

Abel López, exalcalde nacionalista de Sada. Continúa na páxina seguinte



o efecto do transfuguismo dos
seus representantes nos casos de
Carral e Sarria. No primeiro dos
casos perderon catro puntos e
medio con respecto á media do
BNG na circunscrición e no se-
gundo só un punto. En Sarria be-
neficiouse o PSOE pero en Ca-
rral o PP conseguiu mellores re-
sultados que os socialistas a pe-
sar de que foron os populares
quen tiraron proveito do transfu-
guismo no BNG.

De todos xeitos, a pauta xeral
non responde tanto a premiar as
condutas dos partidos nos conce-
llos como a reproducir en todo o
país uns resultados nos que o PP
obtén a maioría, seguido dos so-
cialistas e dos nacionalistas. Isto
acontece así porque en xeral as
persoas protagonistas dos confli-
tos municipais non participaban
nos comicios e o electorado non
podía premiar ou castigar a súa
conduta. Só cando si se presenta-

ron, como o ex alcalde naciona-
lista de Sada, as eleccións foron
plebiscitarias –neste caso cun
apoio moi superior á media.

Por outra banda, concorre o
feito de que en numerosos muni-
cipios, a maioría popular non
chega a igualar á suma de socia-
listas e nacionalistas. Dous
exemplos danse en dous conce-
llos próximos, como son Porriño
e Ponteareas. Nos dous gobernan
os progresistas aproveitando un-
ha división da dereita que ten a
maioría dos concelleiros e que
está en fase de recomposición.
Nos dous concellos os naciona-
listas contan con máis edís que
os socialistas, pero en Ponteareas
o alcalde é socialista e no Porri-
ño nacionalista. Os dous gober-
nos seguen políticas semellantes
e non embargantes nos dous mu-
nicipios o PP gañou nesas xerais
fronte aos socialistas, que queda-
ron en segundo lugar nos dous
casos, e os nacionalistas.♦
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Resultados das tres forzas en Concellos de 8.000 electores ou máis

A CORUÑA

PP BNG PSOE

Mun./99 Xer./00 Aut./01 Mun./03 Xer./04 Mun./99 Xer./00 Aut./01 Mun./03 Xer/04 Mun./99 Xer./00 Aut./01 Mun./03 Xer/04

Ames 4.362 5.049 4.760 4.647 5.358 1.686 1.975 2.377 2.779 1.727 1.554 1.763 1.854 3.485 4.944
Arteixo 5.910 5.196 4.146 6.391 5.429 1.242 1.946 2.585 2.180 1.687 2.587 2.862 2.265 2.860 6.425
Betanzos 2.607 3.714 3.314 3.098 3.783 884 1.138 1.367 1.302 933 4.355 2.648 2.216 3.179 3.454
Boiro 5.391 5.440 4.609 5.058 5.067 2.610 2.713 3.156 2.916 2.140 2.668 2.007 1.885 2.300 3.828
Cambre 1.799 3.974 3.114 2.931 4.229 1.103 1.809 2.613 2.394 1.491 3.957 2.812 2.547 4.714 5.998
Carballo 8.864 8.909 7.098 7.045 7.703 6.349 3.973 4.794 5.084 3.157 1.509 3.476 2.989 2.262 7.120
Culleredo 1.929 3.999 3.213 2.496 4.549 1.321 2.196 3.011 2.483 1.844 5.405 3.846 3.497 6,516 7.499
Fene 1.502 2.991 2.629 1.704 3.048 3.804 2.959 2.784 3.270 1.775 1.214 1.807 1.573 2.238 3.713
Laracha 4.754 4.434 3.917 4.650 4.136 996 1.045 1.467 1.213 778 1.664 1.536 1.309 1.118 2.521
Muros 1.419 2.808 2.335 1.140 2.768 1.015 1.426 1.668 1.461 1.042 2.043 1.436 1.195 1.764 2.182
Narón 4.176 7.921 6.638 3.436 8.376 1.878 3.659 3.657 1.685 2.253 1.338 3.251 2.741 892 7.337
Noia 3.934 4.687 4.303 4.219 4.736 1.383 1.616 1.893 851 1.114 2.925 2.041 1.849 3.564 3.357
Oleiros 4.951 7.019 5.576 4.372 7.183 812 2.471 3.312 1.232 1.974 1.843 3.921 3.345 3.564 7.855
Ordes 2.068 3.617 3.389 3.853 3.944 1.823 1.292 1.473 1.693 837 477 1.344 1.133 1.664 2.659
Padrón 3.247 3365 3.024 3.108 3.222 523 1.077 1.364 556 693 1.156 1.216 1.014 1.358 2.066
Pontedeume 1.659 2.478 2.053 2.776 2.307 845 1.337 1.515 691 849 1.419 1.217 974 860 2.177
Pontes, As 1.332 2.274 2.420 1.317 2.354 3.277 2.706 2.265 3.800 1.621 406 1.282 1.045 838 3.059
Porto do Son 2.528 2.297 2.525 2.058 2.745 858 988 1.077 777 606 1.285 1.570 1.451 2.729 2.601
Pobra, A 3.526 3.332 3.163 3.583 2.923 954 1.352 1.535 1.632 1.009 1.802 1.438 1.087 1.010 2.430
Rianxo 2.049 3.003 2.668 1.274 2.857 1.192 2.077 2.210 1.178 1.363 3.624 2.035 1.870 4.401 3.306
Ribeira 8.521 8.799 7.372 7.756 8.068 2.447 2.761 3.477 2.858 2.302 1.993 2.463 2.045 1.555 4.434
Sada 3.369 3.460 3.087 3.085 3.386 429 1.098 1.592 2.082 1.485 1.190 1.940 1.554 884 2.882
Santa Comba 4.398 4.266 3.903 3.950 4.228 1.314 1.140 1.179 857 583 1.033 1.136 1.010 1.037 1.973
Teo 4.517 4.837 4.390 3.801 4.988 1.548 1.709 2.134 2.358 1.389 2.007 1.759 1.550 2.123 3.688

LUGO

Chantada 3.793 3.754 3.288 3.390 3.484 2.135 1.233 1.522 615 688 626 1.055 890 721 1.951
Foz 2.129 2.938 2.421 2.316 2.720 660 893 1.1103 771 613 3.310 2.014 2.105 3.398 2.943
Monforte 5.077 6.719 5.876 4.138 5.689 1.462 1.940 2.339 3.307 2.134 1.867 2.661 2.369 1.936 4.193
Ribadeo 3.006 3.062 2.687 2.597 2.796 1.394 1.012 1.237 1.408 784 980 1.342 1.279 1.941 2.404
Sarria 2.752 3.384 3.358 2.977 3.629 950 1.587 1.798 1.027 817 1.236 2.092 1.863 3.057 3.645
Vilalba 6.358 6.534 6.159 5.786 5.782 1.193 1.194 1.357 1.518 1.074 1.148 1.302 1.266 1.814 2.640
Viveiro 4.839 4.930 4.393 4.810 4.351 1.770 1.717 2.152 1.624 1.127 1.360 2.148 1.970 2.691 4.380

OURENSE

Barco, O 1.762 3.264 2.777 2.270 3.673 749 855 987 1.082 531 2.403 2.231 1.613 3.632 3.275
Carballiño, O 2.651 4.165 3.737 2.028 4.498 1.116 1.351 1.480 1.236 991 4.392 1.952 1.680 3.542 2.604
Verín 3.422  4.095 3.779 3.223 4.296 1.333 1.141 1.387 949 832 1.794 1.522 1.192 2.005 2.327
Xinzo da Limia 2.467 3.046 2.911 3.198 3.800 1.091 903 1.000 688 631 1.705 1.492 1.219 1.477 1.547

PONTEVEDRA

Baiona 2.499 3.377 2.760 1.790 3.485 740 1.156 1.301 721 716 776 1.163 1.020 1.623 2.411
Bueu 3.522 3.867 3.245 2.912 3.653 2.189 1.534 1.652 2.529 1.347 990 1.196 1.020 713 2.149
Cambados 4.762 4.807 4.492 4.392 4.520 2.281 1.908 2.171 2.199 1.278 884 1.418 1.086 1.622 3.026
Caldas 1.616 2.484 2.287 1.540 2.498 622 808 849 760 579 3.090 1.656 1.686 3.444 2.687
Cangas 5.704 6.838 5.985 6.259 6.300 3.728 3.519 3.738 3.856 3.073 1.135 1.843 1.568 1.666 4.852
Estrada, A 8.138 8.080 7.570 7.394 7.521 2.247 2.388 2.480 2.820 2.011 2.713 2.601 2.308 3.469 4.236
Gondomar 3.513 3.573 3.416 3.783 3.707 1.414 1.240 1.473 1.773 905 1.577 1.493 1.152 2.100 2.889
Grove, O 1.605 2.846 2.598 2.663 2.649 1.067 1.331 1.503 1.312 1.057 1.262 1.761 1.205 1.184 2.741
Guarda, A 2.580 3.402 2.851 2.453 3.383 1.045 1.000 1.124 500 659 1.339 1.234 1.293 2.435 2.154
Lalín 8.515 8.290 8.025 8.261 7.632 1.805 1.851 2.099 2.138 1.267 1.911 1.801 1.641 2.638 3.688
Marín 4.002 6.993 5.505 4.345 6.669 3.048 2.181 2.386 1.712 1.664 4.141 3.034 2.905 4.474 5.676
Moaña 4.749 5.079 4.272 3.371 4.864 2.032 2.556 3.013 3.045 2.497 1.174 1.574 1.382 1.170 3.688
Mos 3.745 4.353 3.615 3.309 4.184 1.398 1.607 1.785 2.333 1.093 2.435 2.057  1.789 2.423 3.691
Nigrán 3.221 4.844 3.998 2.517 5.149 1.315 1.501 1.808 1.218 924 1.395 2.118 1.743 2.769 3.781
Poio 2.026 4.035  3.523 2.547 4.322 3.852 1.852 1.969 4.107 1.390 1.073 1.665 1.492 989 2.864
Ponteareas 2.867 5.353 4.284 2.930 5.361 2.250 1.705 2.214 3.096 1.453 1.338 2.460 1.977 1.377 4.633
Porriño, O 5.130 5.274 4.568 4.056 5.013 2.507 1.820 2.138 1.981 1.438 1.013 1.827 1.526 1.457 3.472
Redondela 5.881 7.631 6.660 5.213 7.319 2.815 3.351 3.777 2.433 2.390 5.944 4.615 3.771 6.249 7.978
Sanxenxo 4.970 5.362 4.390 5.344 5.284 739 1.507 1.763 2.787 1.277 2.855 2.040 1.722 1.352 3.409
Silleda 3.023 3.420 3.133 2.633 3.181 1.092 971 1.128 843 641 693 1.089 1.043 695 1.968
Tomiño 3.639 3.819 3.543 3.537 3.917 1.647 1.081 1.347 1.372 756 862 1.290 1.009 1.091 2.523
Tui 3.309 6.038 5.681 5.193 6.051 1.064 1.534 1.681 1.387 1.105 913 1.608 1.295 1.210 2.866
Vilagarcía 3.780 9.036 7.723 4.601 8.673 1.616 3.511 4.111 3.172 2.425 9.487 5.919 5.120 7.872 9.585

ELECCIÓNS XERAIS
Deputados electos

A CORUÑA

PP
Antonio Erias, María Xesús Sáinz,
Arsenio Fernández de Mesa, Xosé
Domingo Oreiro
PSOE
Carme Marón, Ceferino Díaz,
Xabier Carro, María Esther Couto
BNG
Francisco Rodríguez

LUGO

PP
Xulio Padilla, Xaquín María García
PSOE
Xosé Blanco, María Isabel Salazar

OURENSE

PP
Celso Delgado Arce, Ana Belén
Vázquez, Armando González
PSOE
Alberte Fidalgo

PONTEVEDRA

PP
Ana Pastor, Carlos Mantilla,
Dolores Pan
PSOE
Antón Louro, María Xosé Porteiro,
Domingos Tabuyo
BNG
Olaia Fernández

Francisco Vázquez, alcalde da Coruña logrou ser reelecto como senador.           A.N.T.

Vén da páxina anterior



■ UNS RESULTADOS

SORPRENDENTES

PARA OS NACIONALISTAS?
Non foron froito da casualidade,
nin unicamente dos sucesos im-
previstos, como o atentado en
Madrid tres días antes da cita
electoral. Durante a campaña, o
BNG xa foi incapaz de levar con
claridade a súa oferta á rúa. Se
non tivesen acontecido os atenta-
dos e a conseguinte política do
Goberno central, tentando enga-
nar á cidadanía, o BNG podería
ter perdido unicamente 30 ou 40
mil votos e obter 2, 3 ou 4 esca-
nos (así o indican as votacións ao
Senado), mais non variaría nada
sustancial, nin a situación real do
país, nin a do nacionalismo. 

■ CALES FORON AS CAUSAS

DESTE DESCENSO?
Estas eleccións celebráronse nun
contexto especial no que se re-
forzou a tensión bipartidista que
xa viña existindo. A atmosfera
machigábase había xa varios me-
ses. A tensión emocional e a
práctica do PP nos catro últimos
anos quedaron ao descuberto. Os
cidadáns enxergaron un PP que
levara o Estado a unha situación
de perigo para a seguranza públi-
ca, o primeiro ben que tentan
preservar os cidadáns. As menti-
ras e o descaro de catro anos de
Goberno prepotente, puxéronse
de manifesto. O afianzamento do
bipartidismo levou a que o
PSOE collese votos do BNG,
dos abtencionistas e dos que vo-
taban por primeira vez. O BNG
non foi quen de conectar coa
mocidade. O país mudou men-
talmente, existe unha “recoloni-
zación” como a define Beiras.
Galiza, como país, non ten vir-
tualidade práctica.

■ É UNICAMENTE CUESTIÓN

DE BIPARTIDISMO?
O problema é de fondo, do país.
Estamos nunha sociedade que
non conta claramente con espa-
zos de decisión propios. Nin nas
institucións, nin nos medios de
comunicación, nin na escola,
Galiza aparece como referente.
Polo contrario, a sociedade está
cada vez máis desvertebrada e o
país non se proxecta nin se iden-
tifica ante a opinión pública. As
campañas antinacionalistas lo-
graron un forte efecto. O agro es-
tase a desmantelar. Moitos habi-
tantes das cidades, e entre eles
moitos cadros nacionalistas das
primeiras fornadas e mesmo vo-
tantes, viñan directamente do ru-
ral. A xente nova atópase cada
vez máis desgaleguizada e des-
politizada. Existe, en determina-
dos casos, unha vergoña subxa-
cente a respecto da procedencia
e idioma dos seus pais e avós.
Por outra banda, aumentou de
novo a emigración. Desta políti-
ca desgaleguizadora participan,
case por un igual, PP e PSOE. 

A baixada do BNG foi homo-
xénea en toda a nación, aínda
que, onde conta con máis im-
plantación chegou ao 20% dos
sufraxios. No resto quedou por
baixo do 12%. Neste senso,
equipáranse cidades como Vigo
ou Pontevedra.

■ PORQUE DESCENDE AGORA?
O ascenso electoral produciuse
no momento no que foi visto co-
mo un movemento claro anti PP.
Pero non chegou ao Goberno e a
crise institucional non se pode
manter por tempo indefinido. O
estancamento producese ao non
poder derrotar os populares. Bei-
ras prometera “queimar a Fraga
en seis meses”. Coincidiu igual-
mente o seu ascenso cun ciclo de
descenso do PSOE. Por outra
parte, a xeneración de mozos da-
quelas tiña menos perxuizos. A
globalización, o 11 de setembro,
tiveron un efecto negativo, im-
poñendo o pensamento único.
Hai catro anos comezou o ciclo
de recuperación do PSOE.

■ FORON AS ELECCIÓNS MUNICIPAIS

UN AVISO?
Evidentemente. Se o BNG man-
tivo os resultados foi grazas ao
Prestige.A xestión municipal ta-
mén influiu no descenso de vo-
tos do BNG. Tería que analisar
que tanto por cento se deben a
erros propios e que porcentaxe a
outros factores, como a desleal-
tade do PSOE e outras trabas.

■ COMETEU ERROS?
É máis cómodo dar explicacións
simplistas para explicar a súa de-
rrota. É certo que tamén existiron
erros na campaña do BNG. Fixo
fincapé na existencia de Galiza e
non percibiu a atmosfera de que
o que se pedía era sacar o PP do
mapa, en termos de que ninguén
tivese a maioría absoluta. Non foi
capaz de aparecer como punto de
referencia na sociedade. Debería
ter centrado, se cadra, máis a
campaña na crítica ao PP, como
xeito de defender Galiza. Tamén
semella un erro focalizar tanto a
campaña en Anxo Quintana e
non resaltar o traballo realizado
estes catro anos nas Cortes e a
súa utilidade. A campaña seme-
llaba partir da evidencia de que a
xente tiña clara esa utilidade,
centrándose en apresentarse co-
mo unha forza “decisiva”, algo
que a poboación non percibía. A
súa campaña electoral non che-
gou á xente. As propostas do
BNG parece que non foron valo-
radas, pero tamén resultaban, en
certo xeito, reducionistas, ao non
ter en conta que problemas gale-
gos tamén son os do Estado e de
Europa. Por outra parte, temas
como o do Prestigee as liberda-
des careceron de forza suficiente.
Aínda así, semella claro que os
erros na campaña non foron deci-
sivos nos resultados.

■ SO ERROS NA CAMPAÑA?
O BNG partía dun período de
cambio, con dúas Asembleas Na-
cionais convulsas. Aínda que os
cambios semellan ben resoltos
internamente, trasmitiron, por
vez primeira, unha imaxe de di-
visión interna. O cambio de lider
flexibilizou aínda máis a campa-
ña do BNG. O BNG emitiu de-
masiados discursos ambíguos,
confusos ou valeiros desde hai
tempo, que desorientaron as súas
bases. Un exemplo de cambio de
postura, non suficientemente ex-
plicado, foi a xuntanza de Fraga
e Beiras.

■ É UNHA SITUACIÓN

PREOCUPANTE?
O BNG ten difícil manter o seu
actual papel. Aínda así non o
conseguiron eliminar do mapa e
ten ferramentas para poder reali-
zar política. A nova coxuntura ta-
mén o pode axudar. Pode parar a
febre antinacionalista e, ao non
existir maioría absoluta, o seu
xogo político pode ser maior.
Precisa habilidades para aprovei-
tar a coxuntura nova. Pero o xo-
go é moi perigoso para o BNG se
non se adecúa á situación.

■ QUE TERÍA QUE FACER?
Parece claro que necesita unha
importante dose de autocrítica
para asumir os erros. Pero non
chega, é necesario tamén ter e
conta as limitacións do país. A
análise realizada polo BNG nas
dúas últimas asembleas móstrase
correcta, sobre todo no que se re-
fire á situación de Galiza. Outra
cousa e a súa política práctica. O

BNG necesita realismo para pen-
sar nun horizonte de cinco anos,
polo menos. Ten que asumir que
deberá facer oposición, sen re-
nunciar a gobernar. Pero unha
cousa é racionalizar que é nece-
sario estar no goberno se se po-
de, e outra creer que, por xenera-
ción, toca chegar ao poder, como
pensaron algúns nacionalistas.
Deben ocuparse do traballo, so-
cial e institucional, e deixar de
pensar que son os millores e que,
por iso debe votalos o pobo.

■ CAL DEBERÍA SER ESA POLÍTICA?
Sobre todo, o BNG necesita un
perfil claro, máis incisivo. Un
perfil definido que non desorien-
te a algúns dos seus posíbeis vo-
tantes. Debe de mellorar o seu
xeito de comunicar, mesmo de
comunicarse coas súas propias
filas. Así as bases estarían máis
satisfeitas e podería recuperar o
voto nacionalista perdido e lo-
grar que a mocidade recupere
Galiza como referente e o BNG
como forza alternativa. Polo tan-
to, debería mostrarse reivindica-
tivo co PSOE, pero tampouco
obsesionado en facerlle oposi-
ción ou en confrontarse cos so-
cialistas se a ocasión non o re-
quire. O PSOE terá contradi-
cións na súa política a respecto
de Galiza que deben ser aprovei-
tadas polos nacionalistas. As
eleccións autonómicas cáenlle
demasiado pronto ao BNG. O
PSOE pode gardar moito as for-
mas estes dous anos, sen bascu-
lar aínda a política estatal cara
outros eixos: Mediterráneo e
Madrid.

■ PERDEU VOTOS POR SER

POUCO DE ESQUERDAS?
O electorado non optou pola es-
querda. Nin rexeitou o BNG po-
la súa política práctica. Nin por-
que non estivese á altura das cir-
cunstancias. Os cidadáns que de-
ciron mudar o seu voto pensaron
que era perigoso optar polo BNG
para derrotar ao PP, porque, se
cadra, Zapatero non conseguía
superar a Raxoi. Esa parte do
electorado tiña medo a que os
socialistas non acadasen a maio-
ría suficiente. Neste senso, a
aposta de Zapatero de non go-
bernar se non gañaba en votos,
resultou eficaz. O BNG, tanto na
súa política práctica, como nas
súas formulacións, como na per-
cepción social, ostenta o lugar
máis á esquerda de todo o Esta-
do. A efectos institucionais, par-
lamentarios, etc., é considerado
mesmo unha organización de ex-
trema esquerda. Os votos que
perdeu non foron a ningunha or-
ganización máis radical, senón á
hixienización da vida política es-
pañola.

■ PARA QUE SERVIU

O TRABALLO FEITO EN MADRID?
Foi un traballo loubado por to-
dos, mais, polo que parece, pou-
cos electores realizaron un xuízo
de valor sobre a utilidade de vo-
tar ao BNG. Os medios de co-
municación tampouco axudaron
a que se coñecese. Contodo, se
os deputados do BNG non tive-
sen realizado un bó traballo en
Madrid,  posibelmente a estas al-
turas a organización non contaría
con ningún representante.♦
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Por que retrocedeu o BNG?
AFONSO EIRÉ

Ofrécense aquí algunhas das razóns que puderon levar a que o
BNG perdese máis da terceira parte dos seus votos nestas eleccións.
Segundo fontes nacionalistas consultadas, trátase de razóns esóxe-
nas e de erros internos. Tamén se analisa a súa futura política. 

Anxo Quintana.                                                                                                                                          PACO VILABARROS
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Que valoración fai o PSOE do
resultado das eleccións?

Na cidadanía había un desexo
de cambio. Todos os indicadores
electorais víñano dando. Máis do
62% desexaba que entrase outro
Goberno en España. Cómpre
lembrar que hai menos dun ano o
PSOE xa gañara as eleccións mu-
nicipais e autonómicas. Semella
que o PP non se decatou disto.
Había unha forte marea de fondo
na mente dos votantes que rexei-
taban as actitudes e formas de
afrontar os problemas do Gober-
no de Aznar. O que ocorre é que
eles non acusaron recibo despois
de dúas derrotas electorais porque
quedaron cubertas pola crise so-
cialista da Asamblea de Madrid.
Dous tránsfugas que prefiro non
cualificar, entregáronlle o poder
ao PP. Na nova convocatoria per-
demos por escasamente un punto.
Máis adiante teñen lugar as elec-
cións catalás e o PSC volve gañar
as eleccións. O goberno electo é
novidoso e o PP xoga a estratexia

de destruílo dende o primeiro mo-
mento. A partir de aí o PSOE co-
meza a gañar posicións até que se
produce a filtración de que Ca-
rod-Rovira se reuniu coa cúpula
da ETA. Pero intentaron centrar
toda a súa campaña por ese cami-
ño e a xente fartouse. A nosa, po-
la contra, foi unha campaña novi-
dosa e tranquila. 

Que influencia tiveron os
atentados?

O PP ao longo de tantos anos
foise gañando o rexeitamento de
moita xente. Tanto polo seu esti-
lo, como polas súas políticas an-
tisociais. O lamentábel suceso de
Madrid confirmou, unha vez
máis, como o PP non soubo estar
á altura das circunstancias. Xus-
to ao contrario que o PSOE. De-
mostraron que se basean na men-
tira para conseguir votos.

O aumento de voto na Ga-
liza explícase polas mesmas
causas?

Hai varias compoñentes. A
nosa cidadanía comeza a ver un

PSdeG comprometido coa Gali-
za. Estes resultados demostran
que somos unha alternativa de
Goberno e que a xente conecta
coas nosas propostas e iniciati-
vas. Ademais, os galegos consi-
deran que o PSOE é moi sensíbel
cos feitos diferenciais. O proxec-
to socialista é plural. As catro lin-
guas e catro literaturas están ga-
rantidas só co noso partido. 

Zapatero recoñeceu logo da
campaña que conseguira votos
que tradicionalmente ían para
outras forzas políticas. 

Fará isto variar o progra-
ma socialista?

En todo o Estado acumulouse
un desexo de cambio. Moita xen-
te asumiuno comprometendo a
súa simpatía e o seu voto.  Mais o
PSOE ten que desenvolver o pro-
xecto político que presentou ás
eleccións, que foi o votado. 

Durante a catástrofe do
Prestige o PSOE presentara
un proxecto alternativo ao
Plano Galicia. Vaise recupe-

rar para esta lexislatura?
O noso Plano pretende ser

serio e rigoroso. Imos dicir cla-
ramente que é o que queremos
facer, con que cartos e en que
prazo de tempo. O Plano Gali-
cia do PP non tiña nin prazos,
nin recursos. A mellor mostra é
que non estaba reflectido nos
Orzamentos Xerais deste ano. O
único que deixa o PP é propa-
ganda escrita, pero nada máis.

Cales son as prioridades
do Plano do PSOE?

Considero que hai unha prio-
ridade clara que é a conexión coa
rede europea e española de Alta
Velocidade. Nos noventa fomos
capaces de conectarnos á rede de
autoestradas e autovías e agora é
fundamental o AVE.

Antes das eleccións algúns
sectores pedían unhas prima-
rias no PSdeG para desban-
car a Touriño da dirección. Os
resultados calarán esas voces?

Hai un éxito que ten que ver
moi directamente cos dirixentes
actuais do PSOE e do PSdeG.
Tanto Zapatero como Touriño
son responsábeis dos bos resul-
tados. Isto ten que quedar claro.

Cales van ser as priorida-
des do Goberno socialista?

En España hai que facer catro
cousas. En primeiro lugar, acabar
co talante autoritario e antisocial
do PP. Queremos facer do diálogo
un instrumento básico para o acor-
do e o entendemento. Temos que
reposicionar o Estado no contexto
internacional, gañando posicións
na UE, recuperando a relación cos
países árabes e volvendo mirar ca-
ra a América Latina. É dicir, ter
máis amigos no mundo. En segun-
do lugar queremos darlle un xiro
social á política. Comprometémo-
nos a recuperar e ampliar o Estado
de benestar. En terceiro lugar, im-
pulsaremos un novo modelo eco-
nómico baseado na formación, na
innovación e na investigación e
desenvolvemento tecnolóxico. En-
tendemos que este é o único xeito
de sermos competitivos e de xerar
emprego de calidade. Por último,
cómpre perfeccionar o actual mo-
delo autonómico. Queremos aco-
meter os cambios xurídico-políti-
cos necesarios para garantir a plu-
ralidade cultural e lingüística de
España e asegurar a toma de deci-
sión dende cada comunidade. Fa-
remos do Senado unha cámara de
representación territorial e pore-
mos en marcha a conferencia de
presidentes. Deste xeito, os presi-
dentes das comunidades autóno-
mas poden reunirse co presidente
do Goberno central cada certo
tempo. Por último, queremos ase-
gurar a presenza das CC AAna de-
legación española da UE. 

Deixa isto aberta as portas
dunha reforma estatutaria en
caso de cambiar o Goberno
galego no 2005?

Cando falamos de perfeccio-
nar o Estado das Autonomías, fa-
cemos referencia a poñer en orde
todo o que a el atinxe. Polo tanto,
é prioritario actualizar a Constitu-
ción española e os estatutos. 

Ocuparán cargo ministe-
rial algún dos deputados elec-
tos pola Galiza?

Aínda non se falou sobre iso
e tocaralle abordalo a quen lle
compete.♦

Antón Louro
‘A nosa arma de Goberno será o diálogo’

RUBÉN VALVERDE

Durante esta lexislatura, Antón Louro será unha das voces máis comprometidas con Galicia den-
tro do PSOE. O aumento de votos e escanos deixa poucas posibilidades a aqueles que, coma
Francisco Vázquez, pretendían un cambio na dirección do PSdeG. Polo momento, Louro com-
patibilizará a secretaría de organización do partido na Galiza, co cargo de deputado en Madrid.

PACO VILABARROS

Madrid
ferve
PERFECTO CONDE

Madrid está a ser
unha pota a
presión. O

ambiente está
sumamente enrarecido,
non só nas redaccións de
EFE ou TVE, onde hai
auténtica rebelión contra
os métodos
manipuladores
implantados por Platón e
por Urdaci senón tamén
en boa parte dos
restantes medios
informativos e nos
corredores políticos. A
cadea de radio Ser
comeza a ser obxecto dos
mísiles de Pedro J.
Ramírez, e Pedro
Almodóvar foi posto en
caza e captura pola
acoirazada mediática do
PP que non tardará, non
obstante, en baterse en
retirada buscando os
posíbeis cuarteis de
inverno que lle permitan
reorganizarse en torno
ao novo poder político.

Segundo me contan,
non hai con quen falar
fóra das portas da propia
casa. “Vas tomar café con
un, e diche que tes a
culpa da sorpresa do
domingo. Tómalo con
outro e vénche con que
agora xa verás: ateísmo
nas escolas, os mouros
tomando a Gran Vía e
Carod Rovira
marcándolle o paso a
Zapatero. Rediós, nin que
resucitasen os
soviéticos!”, díxome un
amigo.

E quen fai esa guerra
de lixo? Os paniaguados.
Os que saben que acaban
de perder as gavelas que
lles otorgou o PP e se
pringaron en fiadeiros de
radio, columnas de
xornal e programas de
televisión. Caeron tan
baixo no desprezo da
verdade que agora só
están preparados para
cuspir contra as nubes
sen reparar en que lles
pode rebotar na cara.
Podíanse citar nomes,
pero non é o caso.
Abonda con dicir que,
entre eles, non falta unha
caterva de “brillantes
plumas” do xornalismo
celtibérico que pasaron
directamente da
barricada literaria
comunista ás loas do
home que nos meteu na
guerra coa promesa de
reducir o terrorismo e
rematou traéndonos
doses insoportábeis del.

En fin. Debe ser o de
sempre. Se ladran os cans
é que hai lobos.♦♦
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Estes días tomeime a molestia de reler un
artigo de Eliseo Bayo de 1982, de titulo:
“Un rinoceronte chamado PSOE”, adicado
a analizar a chegada deste partido ao poder.
Serviume para lembrar a notábel diferencia
entre a situación daquela e a actual. A eco-
nomía, sen desmerecer a súa importancia,
non ocupa o lugar central neste momento.
A proba do algodón de Zapatero será a
conformación nacional do Estado. Sobre a
economía, era sabido que o programa so-
cialista apenas mostraba diferencias co do
PP, o que veu confirmar o ministrábel Mi-
guel Sebastián, no xornal económico 5 Dí-
as, unha vez coñecido o triunfo electoral:
“O PSOE non vai intervir na economía” e
“non tocaremos as empresas privatizadas”.
Hai que gabar a súa claridade.

Desde o punto de vista da reforma dos
estatutos cabe ser optimistas, cando menos

en principio. No PSOE obteñen un bo re-
sultado os federalistas (Maragall e demais)
e perden peso os recalcitrantes, de ideario
moi semellante aos seus competidores po-
pulares(Bono, Ibarra...), mais esta lectura
deberá ser confirmada nos próximos meses.

O resultado do BNG xa o predecían as
sondaxes, antes da masacre madrileña. Os
nacionalistas pagan, en primeiro lugar, a
renovación do seu liderazgo que os manti-
vo ensimesmados durante case un ano. É
un custo do que non se libra ningún parti-
do político cando lle toca. A iso hai que su-
mar a travesía de catro anos de furibunda
campaña antinacionalista que pilla ao na-
cionalismo galego, como xa lle sucedera
outras veces, sen ningún paraugas protec-
tor: nin cotas de poder destacábeis, nin ca-
pacidade mediática. Unha diferencia de-
masiado grande cos seus homólogos vas-

cos e cataláns como para que non se reflita
nas urnas. O nacionalismo viviu a última
lexislatura baixo o signo da sospeita e a
marxinación. A propia Galiza, como esce-
nario político, como espazo de vida, de tra-
ballo e de debate, resultou difícil de visua-
lizar para o electorado. O apagón mediáti-
co, a enxurrada de medidas educativas (re-
forma do ensino da historia nun sentido
castelanista, ninguneo da lingua, etc.), e o
uso ameazador da xustiza e dos poderes
gubernativos contra os colectivos sociais
mobilizados, crearon un terreo aboado á
resistencia e á contracción electoral. 

O escenario que se lle abre agora é po-
tencialmente mellor, máis semellante ao
do último goberno socialista e primeiro
popular, é dicir, sen maiorías absolutas,
sen descualificacións e con importante
papel dos nacionalismos. É posíbel que,

na nova situación, dous deputados ofrezan
máis xogo que antes tres ou cinco. 

Por outra parte, Fraga debeu poñer xa
as súas barbas a remollo. O cambio en
Galiza é, por primeira vez, non só críbel,
senón mesmo probábel. Non é de descar-
tar que dentro de ano e medio vexamos
catro ou cinco conselleiros nacionalistas
na Xunta. 

De todo isto pode concluirse, e a pesar
da debacle electoral, un razonábel optimis-
mo. O resultado do 14-M constitúe un re-
flexo da lexislatura que vén de rematar. A
que comeza dificilmente será peor. Ora ben.
O BNG vai seguir tendo dificultades para
penetrar no electorado conservador, cando
menos a curto prazo, por demasiado ideolo-
xizado. En segundo lugar, a tendencia so-
cialista é ao ascenso, aínda que o escenario
galego non lle resulte tan favorábel. ♦

Nacionalismo sen paraugas
MANUEL VEIGA

Que análise fai dos resultados
do BNG?

Aínda temos que reflexionar.
Por un lado é relativamente satis-
factorio porque mantivemos re-
presentación en Madrid. Pero por
outra banda o resultado non é bo
porque perdemos cen mil votos.
Hai que buscar as causas que pro-
vocaron este descenso. Penso que
pesou moito o tráxico suceso oco-
rrido en Madrid. A xente reaccio-
nou buscando o chamado voto
útil. Tamén temos que facer unha

valoración positiva porque o
Partido Popular perdeu a maioría
absoluta. A situación que vivi-
mos no Estado español nos catro
últimos anos provocaba unha ne-
cesidade tan importante coma
respirar. Pola xente coa que falei,
sei que moitos vivían cunha
grande anguria pola posibilidade
de que o PP gobernase outra le-
xislatura. De todos os xeitos te-
mos que meditar moito para
afrontar o futuro con garantías de
cara ás eleccións ao Parlamento

galego e outros compromisos.
O BNG non soubo capitali-

zar o voto da mocidade nestes
comicios. Por que non ollaron
os nacionalistas como voto útil?

Até agora había unha actitude
nada activa por parte dos mozos
no tocante a participación electo-
ral. Nestas eleccións decidiron
acudir ás urnas e penso que un
dos motivos hai que buscalos nas
condicións en que se deron estas
eleccións. O da xente moza foi
máis un voto contra o PP que a

favor do PSOE. Alédome de que
a xuventude acudise masivamen-
te ás urnas porque iso quere dicir
que no futuro poden buscar ao
BNG como referente electoral.
Polo tanto temos que traballar
para acadar o seu voto.

En Catalunya e Euskadi o
voto nacionalista non se viu
afectado polo voto útil.

Precisamente por iso temos
que analizar todas as variantes. O
voto nacionalista non mudou en
Euskadi e Cataluña, independente-
mente de que este fose máis ou
menos de esquerdas. Non se optou
pola orientación esquerda-dereita,
senón nacionalista-non nacionalis-
ta. Por iso temos que afinar na no-
sa análise. Aquí pesou máis a
orientación esquerda-dereita. Ade-
mais, ten que quedar claro que o
PP podía ser vencido votando po-
lo BNG. Isto faría que o PP non ti-
vese a maioría en Madrid e que
Galiza tivese máis peso. Foi unha
consideración que non tiveron en
conta moitos votantes galegos. Is-
to non é bo nin para o noso partido
e sobre todo para o país. 

Que baza pode xogar ago-
ra o BNG nun Congreso sen
maioría absoluta?

A pesar das diferencias que
existen entre os resultados do no-
so nacionalismo e o doutras na-
cións do Estado, seguimos a ter
unha posibilidade de pesar nesta
lexislatura. Ao non haber maioría
absoluta, o diálogo vai ser necesa-
rio para tomar decisións. Por
exemplo, pediremos non só que se
manteña o Plano Galicia,senón
que se lle dea contido. Se o PSOE
amosa predisposición a desenvol-
ver Galiza, nós imos colaborar en
todo o posíbel con este Goberno.

Falando do Plano Galicia,
semella que tampouco o BNG
soubo rendibilizar as mobili-
zacións ocorridas despois do
accidente do Prestige.

Nas mobilizacións do Presti-
ge, igual que nas da Guerra, par-
ticipaban persoas que non apoia-
ban a política do PP. O mesmo
ocorreu cando se manifestou tan-
ta xente na Folga Xeral. Había
moitas persoas que estaban fartas
da deriva antidemocrática do PP,
do control informativo e da falta
de liberdade de expresión que
existía. Polo tanto, nesas mani-
festacións non había votantes do

PP, agás casos moi puntuais. Da-
quelas manifestacións conclúese
que era máis importante botar do
Goberno ao PP, que reforzar o
nacionalismo e a idea de país. De
todos os xeitos hai que ver como
positivo que 200.000 galegos se-
guisen mantendo o seu compro-
miso connosco. 

Que se compromete o BNG a
defender no Congreso, ademais
do mencionado Plano Galicia?

En primeiro lugar queremos
que se faga un plano para rexene-
rar as nosas costas e limpar os
fondos mariños. De tal maneira
que a repercusión no sector pes-
queiro do litoral sexa menor. Se
non se fai este plano imos ter dez
anos de situación complicada na
pesca de baixura. Por outro lado,
entendemos que hai unha serie
de infraestruturas que é impor-
tante que se fagan. Pero non den-
tro de vinte anos, senón a curto
prazo. En terceiro lugar, pedimos
que se fagan políticas de empre-
go que xeren traballo de calidade
e baixen as cifras de paro.

Que mensaxe vai transmi-
tir o BNG de cara ás autonó-
micas?

Imos trasladarlle á cidadanía
a importancia da necesidade de
que o nacionalismo sexa forte. O
noso obxetivo é poder ser fortes
nun Goberno alternativo ao PP
na Xunta. Os vindeiros meses
van ser cruciais. Adefensa que fi-
xemos dos intereses do país tanto
no Parlamento, coma no Congre-
so, teñen que dar os seus froitos. 

Pode promoverse nesta le-
xislatura unha reforma do Es-
tatuto?

Non ten porque ser necesa-
rio. Pensamos que ademais de
mellorar o Estatuto, habería que
desenvolver totalmente o actual.
O que está claro, é que despois
destas eleccións o PSOE terá que
contar cos nacionalismos. Por
iso agora falan de reformar os
estatutos. Ese debate comezámo-
lo os nacionalistas coa Declara-
ción de Barcelona. Para reformar
os estatutos e a Constitución fai
falta moito diálogo porque non
se fai dun día para outro. 

Quen a sucederá no Con-
cello de Vigo?

Aínda non falamos dese tema,
pero será algunha das tres candi-
datas que me sucedían nas listas.♦

Olaia F. Davila
‘Nas eleccións pesou máis a coordenada dereita-

esquerda que a nacionalista-non nacionalista’
RUBÉN VALVERDE

Vai ser deputada por Pontevedra durante os vindeiros catro anos, tras pasar polo Parlamento ga-
lego e o Concello de Vigo. Na súa opinión, “o resultado das eleccións é positivo porque o PSOE
vai ter que botar man dos nacionalistas para gobernar”. Nesta entrevista explica que a partir des-
ta semana o BNG comezará a analizar os resultados para avaliar as razóns da baixada de votos.

A.N.T.



CÉSAR LORENZO GIL
Para algúns, o PP perdeu as
eleccións xerais no derradei-
ro minuto; para outros, o
PSOE cristalizou as esperan-
zas de cambio da maioría dos
españois. Zapatero terá moi-
tos cabos que atar na vindei-
ra lexislatura se quere cum-
prir as expectativas creadas.

As derradeiras horas de José
María Aznar como presidente
do goberno central foron amar-
gas para o Partido Popular. A
sucesión fracasou e moitos ci-
dadáns percibiron estas elec-
cións coma un plebiscito no que
se avaliaba a política informati-
va gobernamental nos últimos
días. Perdeu dous millóns de
votos o 14 de marzo. E gañou o
candidato socialista, até agora
xefe da oposición,mercé ao au-
mento da participación do 9 por
cento. 

José Luis Rodríguez Zapate-
ro gañou os comicios mercé a es-
ta dinámica. Coa queda do PP en
moitas comunidades e o retroce-
so doutras forzas alternativas
(caso de IU e o BNG), a vitoria
socialista interprétase, incluso
polo propio presidente electo,
coma “un empréstimo de con-
fianza que hai que gañar cada
día”. Non en van, o único berro
que vencía o loito imposto polo
atentado de Madrid na festa do
PSOE era “Non nos falles”. 

Só como catarse colectiva
se pode entender a mudanza da
tendencia de voto a respecto
das enquisas. O Partido Popu-
lar perdeu 90.000 votos en
Euskadi e 147.970 en Catalun-
ya. Pola contra, os socialistas
gañaron catro deputados no
País Vasco e os socialistas ca-
taláns medraron en 426.797
sufraxios. Esta dinámica repe-
tiuse na Galiza, as Illas Cana-
rias e, incluso, en Andalucía,
onde a dereita volveu aos ni-
veis de sufraxio de hai dez
anos.

Raxoi, sen estrear

O PP funcionou coma un encoro
incapaz de reter a fervenza. Cu-
riosamente, os seus feudos nes-
tas xerais foron, principalmente,
as rexións mediterráneas, supos-
tamente beneficiarias do Plano
Hidrolóxico Nacional (Comuni-
dade Valenciana e Murcia), alén
das Baleares, Madrid, ambas as
Castillas e Navarra.

Como curiosidade, o PP dei-
xou de ser un partido estatal. En
Lleida e Girona, os popularesnon
conseguiron acta de deputado.

En realidade, o PP quedou
cun candidato quilómetro cero
(Mariano Raxoi) que deberá po-
ñerse a disposición do seu parti-
do nos vindeiros meses. A actua-
ción serena e responsábel na noi-
te electoral fíxolle gañar apoios
en Madrid e quizais manteña o
seu poder durante os próximos
catro anos se consegue deixar a
rente de terra outras ansias de po-
der. Non hai que esquecer que o
papel de xefe da oposición é go-
rentoso, pero menos se un chega
a el logo de sentar no banco azul
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Zapatero benefíciase do voto útil e do descreto do goberno

Uns comicios
con trazos de plebiscito democrático

C.L.
Cos datos na man, o PP perdeu
todas as batallas dialécticas que
iniciou durante a lexislatura. O
discurso constitucionalista de
Jaime Mayor Oreja en Euskadi
foi superado por unha arela de
diálogo que ten en Eduardo Ma-
dina, Odón Elorza e Patxi Ló-
pez novas imaxes para o futuro.

Catalunya fora a última víti-
ma do pensamento único popu-
lar. A persecución de Josep-
Lluís Carod-Rovira polas súas
conversas coa ETA e as fondas
críticas a Pasqual Maragall non
foron aceptadas polos electores,
que votaron masivamente polo
PSC e máis por ERC.

De feito, poderíase falar dun-
ha catalanización de España, dun
paso claro do modelo político,
baseado na pluralidade, o diálogo
e o contacto coa cidadanía que
promulga o tripartito da Genera-
litat desde que asumiu o poder.
Non en van, no conxunto do
PSOE, toman forza o propio Ma-
ragall e o PSE, que poden com-
petir cara a cara cos supostos ba-
róns José Bono e Juan Carlos Ro-
dríguez Ibarra (latifundistas con
amplos territorios mais poucos
votos. É máis, en Castilla-La
Mancha os socialistas só gañaron
na provincia de Ciudad Real e en
Extremadura, o PP alcanzou uns
respectábeis resultados).

O modelo catalán para o
conxunto do estado tería como
puntos positivos a propia expe-
riencia catalá no control das ten-
sións nacionais. Contra o asumi-
do polo PP durante o último lus-
tro de que hai temas de chumbo
e aceiro que é mellor non tratar,
a experiencia do comportamen-
to electoral en Catalunya indica
que é posibelmente falso ese ta-
bú de que falar de todo é nocivo
nas urnas. Carod-Rovira e a súa
ERC aumentou a súa represen-
tación en 446.518 sufraxios e
pasa de un a oito escanos en
Madrid. E todo iso a pesar do
acoso do PP e de moitos medios
de comunicación.♦

A catalanización de España
Toman forza
Maragall e o PSE,
que poden competir
cara a cara
cos baróns
Bono e Ibarra,
latifundistas
con amplos
territorios
mais poucos votos.

CiU e
Coalición
Canaria, en
transición

C.L.
Dúas forzas tradicionalmente
cinxidas ao PP durante a era
Aznar, CiU e Coalición Ca-
naria, terán que revisar o seu
comportamento parlamenta-
rio nos vindeiros anos. A súa
posición central e a súa expe-
riencia no pasado como com-
pañeiros de viaxe do PSOE
pode servirlles nesa reciclaxe.

CiU é a máis prexudicada.
A súa identificación co PP foi
constante des que Jordi Pujol
recibía a Aznar en Barcelona
e ámbolos “falaban en cata-
lán” na intimidade. A pesar de
que nos últimos catro anos, os
catalanistas foron abandonan-
do os seus antigos aliados, os
socialistas, principalmente os
cataláns, perciben a CiU co-
ma unha forza prescindíbel. É
nesta contradición entre un
posíbel acordo en Madrid e a
oposición en Barcelona na
que reside o principal atranco
dunha aperta entre Artur Mas
e Zapatero. Pola contra, a últi-
ma experiencia de goberno en
minoría do PSOE (o de Felipe
González entre 1993 e 1995)
contou co apoio dos cataláns,
algo que ben se podería repe-
tir agora.

O novo rol dos canarios
aínda é máis complicado.
Apegados durante moito tem-
po aos populares, terán que
poñer na balanza o seu desexo
de seguir sendo influentes ins-
titucionalmente nun prato e o
propio programa de centro
que practican nas illas. Dentro
da óptica interna de Coalición
Canaria xa se viña demandan-
do desde hai tempo un xiro ra-
dical en Madrid –a minoría
canaria non apoiou a Aznar en
política exterior– e incluso se
fala de que o único importan-
te é seguir xestionando, mercé
aos seus escanos, un trato de
atención preferente á rexión
máis periférica de Europa.♦

Continúa na páxina seguinte

Gonzalo



do goberno. En troques, despa-
chos como o do Fondo Moneta-
rio Internacional –que podería
ocupar Rodrigo Rato– ou da al-
caldía de Madrid, do sempre as-
pirante Alberto Ruiz-Gallardón,
ben poden ser atractivos mirado-
res cara á opinión pública.

Malos tempos para Llamazares?

IU quedou sen folgos. A pesar de
non perder votos no conxunto do
estado, a aritmética proporcional
das circunscricións provinciais
reduciu o seu peso parlamentario
e terá máis “influencia espiri-
tual” que real capacidade de de-
cisión. Seguindo as promesas de
Zapatero, posibelmente a coali-
ción que dirixe Gaspar Llamaza-
res continúe no seu apoio á
“maioría de esquerdas”, nun pa-
pel de “voz da consciencia” do
novo goberno en temas sociais.
Para algúns analistas, IU corre o
risco de desaparecer en catro
anos se non ofrece unha mensa-
xe críbel para a cidadanía. Até se
pode pensar que, se ben o PP ab-
sorbeu a extrema dereita, o
PSOE podería acabar por gardar
no seu cesto o ideario dos ex co-
munistas. Algo así como o oco-
rrido hai catro anos coa coalición
entre Joaquín Almunia e Francis-
co Frutos, mais cun só candidato
e total liberdade para aplicar o
que lle veña en gana do progra-
ma de progreso.

Mais para o sector oficial, se-
gue en vigor a máxima de menos
votos pero máis poder. Non hai
que esquecer que IU goberna en
coalición en Catalunya, Euskadi
e Asturias e que só o ‘caso Ta-
mayo’ os botou de Madrid.♦
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PERFECTO CONDE
Algún día ha saberse o que pa-
sou realmente en Madrid arre-
dor da terríbel matanza do 11 de
marzo. Se fose certa a versión
difundida a través da internet e
que foi rebotada polo director
de cine Pedro Almodóvar na
rolda de prensa na que presen-
tou a súa película La mala edu-
cación, José María Aznar, parti-
cularmente, e o Partido Popular
tardarían moitos anos en escoar
a ignominia de ter caído na ten-
tación de usar pésimas mañas
para reter inescrupulosamente o
poder nas súas mans.

A tal versión defende que, na
media noite do sábado 13, o go-
berno de Aznar atopábase reuni-
do para redactar dous comunica-
dos que debía asinar o Rei, su-
postamente declarando o estado
de excepción e atrasando as elec-
cións que se celebraron o domin-
go 14. A estratexia atribuída po-
la versión citada contemplaba
dous planos. O primeiro, atrasar
a convocatoria electoral até o
próximo outono. O segundo,
adialas dous meses. Alguén que
se atopaba nese momento na
Xunta Electoral Central di que

observou pasos concretos na di-
rección destes planos.

Minutos máis tarde, o minis-
tro de Interior, Ángel Acebes,
teríase dirixido á Zarzuela para
conseguir o beneplácito do Rei
como requisito indispensábel
para pór en práctica estas hipo-
téticas medidas de excepción,
que Juan Carlos I tería rotunda-
mente rechazado por considera-
las “un golpe de Estado de fac-
to”. A preocupante versión, des-
mentida dende logo polo gober-
no en funcións, mesmo asegura
que foron preparadas algunhas
notas oficiais nas que se faría
expresa alusión á presenza poli-
cial e do Exército nas rúas.

Sempre seguindo a versión
citada, que nalgún momento foi
tamén comentada pola Cadena
Ser, a Zarzuela negouse reitera-
da e categoricamente a estas su-
postas manobras políticas e, den-
de a Policía Nacional, tamén se
ergueron voces opostas a disol-
ver con antidisturbios as concen-
tracións pacíficas que estaban a
desenvolverse en moitas cida-
des, Galiza incluída. En conse-
cuencia, cando xa estaba avanza-
da a madrugada do domingo

electoral, toda esta suposta estra-
texia quedou abortada.

O Rei e o PSOE presionaron

Do que non hai dúbida é de que
na triste noite do 13 de marzo
pasaron moitas cousas en Ma-
drid. Aínda descartando calque-
ra risco de credibilidade á ver-
sión anterior, a noite do sábado,
13 foi realmente de coitelos lon-
gos. Estaba en plena marcha o
disparatado tratamento que lle
deu o PP a autoría do masacre
madrileña e o Rei dirixiuse va-
rias veces a José María Aznar
para indicarlle a súa extremada
preocupación polo que se estaba
producindo. Na mañá do do-
mingo, 14, Aznar tamén recibiu
dende o PSOE un ultimatum:
“Ou contades vós o que ocorrre
ou, se non, imos ser nós os que
digamos a verdade”, dixéronlle.
Foi así como, sobre a marcha,
saíu Ángel Acebes a dicir que
cambiaba o rumbo das sospeitas
e que xa había varios detidos na
dirección de que non era a ETA
a que estaba detrás dos masa-
cres de Atocha, Santa Eugenia e
El Pozo del Tío Raimundo.

Mentres sucedía todo isto,
tanto nos servizos secretos espa-
ñois como nos do resto de Euro-
pa e tamén dos EE UU aumenta-
ba a preocupación e acendíase a
alarma de que o goberno de Es-
paña estaba derivando cara a un-
ha descarada utilización política
do terrorismo e das súas conse-
cuencias pola simple razón de
non estragar un bo resultado
electoral. Moitas das informa-
cións certeiras que avanzaron
varios medios de comunicación
de diversas partes do mundo –no
caso de España, a Serfoi o único
paradigma– tiveron a súa proce-
dencia en filtracións que fixeron
estes servizos, incluída a CIA.

Neste aspecto, resultou es-
pectacular a importancia da in-
ternet e dos novos medios de co-
municación. Mentres en España
a maior parte dos xornais, cade-
as de televisión e emisoras de
radio se aferraron durante todo o
día 14 á versión subministrada
polo Goberno, a tea de araña
forneceu a información que José
María Aznar se encargou perso-
almente de embargarlles aos
medios españois. “Ha sido ETA,
no tengas la menor duda”, díxo-

lles repetidas veces por teléfono
aos directores de El País e El
Periódico de Catalunya, Jesús
Ceberio e Antonio Franco, res-
pectivamente, e a moitos outros
directores, nun descarado inten-
to de levar a auga ao seu muíño.
A ministra de Exteriores, Ana
Palacio, tivo moita présa en en-
viar os seus embaixadores unha
nota que pasará á historia da in-
famia diplomática e fíxo poñer-
se no bordo do ridículo interna-
cional a mesmísima ONU. E
non digamos o que fixeron en
EFE Miguel Ángel Gozalo e
Miguel Platón, presidente e di-
rector de información da axen-
cia de noticias estatal, impondo
un réxime de manipulación e
censura que foi duramente de-
nunciado polo seu propio comi-
té de empresa. E que contar, que
non se saiba, do que fixo Alfre-
do Urdaci en TVE?

Como dixo o editor do
driario bonaerense Clarin,
Óscar Raúl Cardoso, o que nos
pasou é que “a dereita postmo-
derna ten un serio problema de
credibilidade e, hai que recoñe-
celo, é razoábel que así sexa
porque mente demasiado”.♦

A mobilización cidadá e a demanda de información, chave no resultado electoral

A noite dos sms

Vén da páxina anterior

C.L.
O aumento de votos dos na-
cionalistas vascos ratifica a liña
que seguiu o lehendakari Juan
José Ibarretxe nos
últimos anos. O
electorado vasco
percibiu que a si-
tuación política
de Euskadi requi-
re de grandes sa-
crificios e sobre
todo, unha enor-
me vontade de
diálogo. A perda
de peso do PP co-
loca o PSOE nun-
ha encrucillada.
Mais tamén algo
semellante lle
ocorre ao PNV. O
propio presidente
do partido, Josu Jon Imaz, de-
fendeu que hai que ter as mans
tendidas nos vindeiros meses e
procurou ter un xesto amábel,
como de achegamento ás portas
do castelo, para buscar un aco-
modo útil e socialmente aceptá-
bel da súa reforma do Estatuto.

Quizais até agora o Plano
Ibarretxe foi unha declaración de
principios enfocada cun progra-
ma de máximos, dada a posición
intransixente do PP nos últimos
tempos. Agora, se o ambiente fi-
nalmente se distende, os na-
cionalistas vascos poden “saír da
muralla” e debater calquera en-
gádega ao primixenio proxecto.

Outro dato de interese nes-
tes comicios é o xurdimento de
voz nacionalista en Navarra.
Nafarroa Bai conseguiu o seu

primeiro escano e formará par-
te da minoría vasca que xa
cumpuñan PNV e Eusko Alkar-
tasuna. Esta unidade de parti-

dos nacionalistas
é unha novidade
no panorama
electoral nava-
rro, xa que, por
primeira vez, ca-
miñan xuntos
partidos tan dis-
tantes como os
devanditos e
Aralar mais Bat-
zarre.

Outro dato
que hai que ter
en conta para en-
tender a dinámi-
ca política vasca
é a alta cifra de

votos nulos, xa case un ano des-
pois da ilegalización de Batasu-
na (partido que propugna esta
práctica nas eleccións). Se nos

comicios locais do 25 de maio
foron 130.000 os sufraxios que
non foron validados, nesta oca-

sión a cifra atinxiu as 103.000, o
7,75 por cento de todos os votos
emitidos.♦

O PNV tende a man

Case
un ano despois
da ilegalización
de Batasuna,
houbo 103.000
votos nulos,
o 7,75 por cento
dos sufraxios.

O presidente do PNV, Josu Jon Imaz, ofreceulle diálogo ao presidente electo.

Roi Cagiao



C.L.
A ilusión creada logo da elección
de José Luis Rodríguez Zapatero
responde, en gran medida ás eivas
e déficits que deixa o goberno do
PP en temas chave. O novo gober-
no, limitado pola situación parla-
mentaria e polas propias expectati-
vas cidadás, ten varios ámbitos nos
que traballar a reo para estar á altu-
ra das súas promesas electorais.

O Parlamento colocou en boa
situación os nacionalistas vascos
e cataláns, que devecen por unha
reforma dos seus respectivos es-
tatutos. Maragall pode ser o pri-
meiro en cambiar as normas
constitucionais e servir de ponte
para rachar os medos sobre a
cuestión vasca. Alén de que o
presidenté compañeiro de parti-
do de Zapatero, o novo presiden-
te do goberno ten pouca alterna-
tiva neste asunto, xa que só o PP
se opón ás mudanzas lexislativas.
Outro Estatuto que pode cambiar
é o andaluz. A rotunda vitoria de
Manuel Chaves, que levaba a
proposta destacada no seu pro-
grama, garante que este tema se
vai tratar nos próximos anos.

No caso galego, haberá que
esperar aos comicios autónomos
do ano que vén, para saber até que
punto pode haber cambios estatu-
tarios. Emilio Pérez Touriño xa
pedira unha reforma hai anos e a
favorábel conxuntura estatal po-
dería servir para que o tema volva
á actualidade política de Galiza.

A política exterior vai ser ou-
tro pear da nova era política. Aín-
da é cedo para saber que ocorrerá
finalmente coa coalición dos
Açores, mais Zapatero parece
disposto a cumprir a súa promesa
de retirada das tropas do Irak se
non hai mandato das Nacións
Unidas antes do verán. Este xiro
volta a ollada española ao eixo
francoalemán e reivindica que o
progreso económico e social do
Estado español dos últimos anos
debe unirse ao desenvolvemento
global da UE. O PSOE defende
regresar ao consenso parlamenta-
rio en todas as decisións diplo-
máticas baixo o paraguas da le-
galidade internacional.

Contodo, as promesas máis
complicadas de asumir son as en-
globadas no apartado social. Za-
patero defendeu aumentar a cons-
trución de vivendas sociais para
influír no mercado, potenciar o
ensino público (retirará a Lei de
Calidade e reformará o programa
de estudos), garantir o acceso á
cultura cunha rebaixa do IVE de
libros e discos e facer revertir a
bonanza económica nos salarios
(arestora, o soldo mínimo español
é dos máis escasos de Europa).

Sen saír da cuestión laboral, o
PSOE defende reducir o grao de
temporalidade dos contratos (ago-
ra o 35 por cento de todos os que
se asinan non son estábeis) e facer
un novo pacto social para a admi-

nistración do superávit da seguri-
dade social. Ao mesmo tempo, os
funcionarios públicos reclaman
que se suban os seus salarios, con-
xelados durante varios anos.

Mais o que lle piden a Zapate-

ro, e con urxencia, é que releve a
Alfredo Urdaci como director de
informativos de TVE. Até os seus
propios compañeiros esixiron que
o día posterior ás eleccións non
presentase o Telediario.♦
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ELECCIÓNS XERAIS

A reforma dos estatutos e
a defensa das liberdades
eixos da nova lexislatura

José Luis R. Zapatero.



Independentemente de como os gañadores
do 14-M administren a vitoria, esta supón
unha nova derrota da dereita máis reaccio-

naria e agresiva, empeñada, da man de Bush,
en construír unha orde imperial asentada na
manipulación mediática e nas armas, que neu-
tralice e reprima os conflitos exacerbados po-
la desigualdade extrema que provoca o mode-
lo neoliberal. Na medida en que España mude
o seu rol de aliado servil e aguerrido, marca un
revés para esa dereita, con previsíbeis efectos
en cadea. No Estado español supón, ademais,
derrotar o españolismo máis reseso, autorita-
rio e centralista. Mesmo sen facerse ilusións,
todo iso converte as eleccións do outro dia
nun acontecemento de grande alcance. Agora
será moi importante vixiar, apoiar ou forzar o
novo goberno a manter o compromiso fronte
ás presións, que as haberá e poderosas. A to-
dos nos vai moito niso.

É certo que esa derrota só foi posíbel gra-
zas á mobilización extraordinaria da esquerda
“pasota” e desencantada, habitualmente abs-
tencionista, e dunha xuventude con escasa
conciencia política pero con sentimentos hu-
manitarios e pacifistas. En parte aguilloados
por un manexo abertamente obsceno do ma-
sacre terrorista por parte do goberno e dos me-
dios públicos pero tamén porque iso se acu-
mulaba a unha traxectoria abertamente antipá-
tica, insultante e provocadora ao longo dos úl-
timos anos e, especialmente, o último. Tamén
é certo que a súa derrota non oculta que segue
a haber 9,5 millóns de españois (entre eles 800
mil galegos) que votan o PP a pesar da preca-
riedade laboral extrema, da guerra e as menti-
ras sobre o Irak, do desatre e as mentiras do
Prestige, das vacas tolas, da imposición da
LOU, do acoso e derribo ao Goberno Vasco
ou ao tripartito catalán, da manipulación do
atentado do 11-M, á manipulación continua
das vítimas do terrorismo, etc. 9,5 millóns de
votos respaldando unha dereita tan extrema é
un dato preocupante que, sen dúbida, debería
animar a un masivo programa de re-educación
democrática dos novos gobernantes.

Entrando máis directamente na valora-
ción dos resultados en Galiza, cómpre desta-
car o aumento espectacular do PSOE, a caí-
da suave do PP e a forte caída do BNG. O
cambio nas proporcións xérase por un tras-
vase de votos desde o BNG  e o PP cara ao
PSOE, pero tamén pola mobilización-capta-
ción dun alto número de novos votantes (co
récord de 76% na taxa de participación). 

Hai diferentes maneiras de comparar os
resultados electorais do BNG: 1) perda de
100.000 votos (30%) ao Congreso a respecto
do 2000, se non temos en conta o aumento do
número de votantes; 2) caída desde un 18,6%
a un 11,7%, tendo en conta a participación. A

caída é tan intensa en termos numéricos que
obriga á reflexión. Pero eu diria algo máis:
alén da caída que mide un matemático debe-
rían os políticos ou os sociólogos intentar va-
lorar a convicción, o entusiasmo ou as dúbi-
das dos votantes efectivos, dato crucial para
saber se estamos diante do “solo electoral”
ou aínda cabe baixar ao soto. 

Desde o punto de vista do BNG, o ocorri-
do ten unha dimensión conxuntural, polo tipo
de elección e polo dramatismo do momento,
pero consideralo só como tal sería un grave
autoengano, pois en realidade o que fai é pro-
longar e exacerbar un fenómeno inaugurado
coas municipais de 2003, que nos devolve a
unha situación non moi distante da de 1996,
aínda que algo empeorada para o BNG. Por
outra parte, está en liña co que vaticinaban os
inquéritos e o que se palpaba no ambiente.

A disculpa do voto útil ou a agresividade
do inimigo non dá grandes ensinos para o que
un deba facer. Sempre perdemos por culpa dos
demais. Iso é a loita política e a electoral.
Agardar a que os demais baixen a garda ou nos
ofrezan xenerosamente un respiro e un espazo
libre raiaría no absurdo. Agradar o inimigo po-
deroso e buscar o seu piropo reduce a tensión
pero non conduce á sua derrota. Que saibamos
aproveitar os fallos dos demáis depende de nós
(e algo diso fixemos nos noventa). 

En canto ao bipartidismo, nun sistema
democrático estabilizado a tendencia espon-
tánea, dado que hai que contar coa maioría, é
que se constitúan dous grandes polos que se
disputan esa maioría. Eses dous grandes po-
los poden ser dous grandes partidos, ou
alianzas relativamente estábeis. Todo o que
sexa introducir outras alternativas en discor-
dia dificulta a configuración de maiorías e,
polo tanto, choca coa lóxica dese sistema.
Polo tanto, o nacionalismo (ou a esquerda al-
ternativa) para existir ten que crear e batallar
permanentemente polo seu espazo, non lle
vén dado. Ten que construír o seu electorado.
Ten que construír a nación.

Para recuperar terreo, ou conxurar novos
retrocesos, penso que o BNG ten que facer
un “chequeo” en serio da sua proposta políti-
ca e electoral. 

“Cada dia ten o seu afán”, di o refrán. Unha
das virtudes claves na loita política é o acerto

para captar as preocupacións centrais do “mo-
mento” para o electorado real ou potencial da
alternativa que un representa. É o que se chama
“olfacto político”. É o contrario do piñón fixo e
o discurso rutineiro. Cal é o “momento”? Non
fai falta ser un lince para entender que desde que
os neoconservadores de Bush tomaron o poder
e empezaron a sua aventura imperial, des que a
maioría absoluta de Aznar o encamiñou pola vía
netamente reaccionaria, puxeron no centro da
preocupación do electorado demócrata, progre-
sista, de esquerdas ou nacionalista, a urxencia
de quitarse de enriba o PP, por riba de calquera
outra. Aprioridade pasou a ser, cada vez máis, o
cambio... e despois o resto. O “momento” polí-
tico destes últimos anos é do imperio dunha de-
reita extremada, neoliberal e neoconservadora,
e unha emerxente vaga de rexeitamento por par-
te dun movemento multicolor. Pois ben, o BNG
nese lance considerou irresistíbel o acoso e a
presión e optou pola interlocución co PP, coa
apertura á disposición e á negociación co PP e
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O 18 de febreiro do
2003 chegou Jeb Bush
(o irmán do presidente
dos EEUU) a Madrid.
Ademais de referirse á
“República española”,
falou dos beneficios que
lle traería a España a
participación na guerra
do Irak: “Mocho,
mocho dineiro”, dixo,
mostrando o
pragmatismo sincero
dos homes de negocios.
Os cartos aínda non se
viron, mais o que si se
chegou foi mocha,
mocha, metralla.

O terrorismo
islámico ten ademais
un problema. Con el
non serve pedir a pena
de morte. Son
comandos suicidas.

Al Qaeda non
precisa poñer bombas
en Londres e Roma.
Alí, só de pensar que
poden ser os próximos
xa lles baixou o
turismo e as viaxes en
metro. E despois din
que a dereita trae
seguridade!

Hai cabreo no PP.
Natural. A eles levoulle
catro anos xubilar a
Felipe. Quedaran
afónicos de repetir:
“vaiase señor
González”. Ao PSOE
non lle levou nin catro
días.

A España do botellón
votou PSOE. Volverán
os tempos da movida?
De Miguel Rios, agora
en plan balada con
acordes de hip-hop? A
España dos paseos ao
cuarto de baño para
meterse unha raia?
Farán obrigatorio ver
Crónicas marcianas e
as películas de
Almodóvar? Por certo,
xa saiu De la Rosa do
cárcere?

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Recuperar a cabeza
XAVIER VENCE

O BNG deberá reformular moitos aspectos do seu discurso se que-
re volver ser relevante como alternativa electoral de primeiro orde.

Cartas

O que non pode
durar máis no BNG

A baixada de máis de 100.000
votantes e un descenso equiva-
lente a un terzo do electorado (e
que lles afectou especialmente
aos núcleos urbanos) demanda
da dirección do BNG unha análi-
se obxectiva das causas xenera-
trices deste importante retroceso
electoral. Se ben é certo que a
inexistencia de maioría absoluta
pode supoñer maior xogo, na di-
námica parlamentar, para o
BNG, iso non debe evitar a nece-
saria, urxente e inaprazábel auto-
crítica interna que posibilite a
corrección da liña política cara
ás eleccións autonómicas do
2005. Como tamén sendo certo
que o atentado de Madrid polari-
zou o voto progresista cara ao
PSOE, non é menos certo que
Galiza foi a segunda comunida-
de autónoma (despois das Cana-
rias) onde máis se incrementou o
voto ao PSOE e a quinta onde

máis descendeu o PP (tras Eus-
kadi, Catalunya, Aragón e Nafa-
rroa). Como tampouco debe es-
quencerse que o descenso electo-
ral do BNG, non traumático pero
persistente, xa se puido percibir
con nitidez nas pasadas autonó-
micas e municipais. 

Ainda que a campaña electo-
ral desenvolta polo BNG non é
causa principal deste descenso, é
certo que en nada axudou a co-
rrixir as tendencias estruturais
que predeterminaban o resultado
negativo. O discurso electoral do
BNG, plano e reiterativo até a
pesadez, con graves carencias e
contradicións ideolóxicas, e no
que a única idea forza era a ne-
cesidade de que Galiza contase
con representación do BNG, ca-
receu do contido necesario que
conectase tanto coas mobiliza-
cións sociais (Prestige, anti-gue-
rra, etc.) como cos sectores so-
ciais de esquerdas, converténdo-
se os mitins máis en conferen-
cias sobre o ideario nacionalista
que en actos de axitación política

e mobilización social. E, polo
demais, mandar a Beiras (identi-
ficado socialmente como a re-
ferencia do BNG e o causante,
para a maioria da cidadania, dos
seus éxitos electorais preceden-
tes) a dar charlas a Folgoso do
Caurel, sen apenas presenza pú-
blica na campaña, constituíu un
monumental disparate.

As conclusións son claras e
terminantes: o BNG deixou de
ser, agardemos que temporal-
mente, a referencia política
maioritaria para os sectores so-
ciais máis dinámicos, tanto en
clave de mobilización social co-
mo de representación política
(proletariado, xuventude, move-
mentos alternativos, etc).

Que facer ? En primeiro lu-
gar, definir o noso modelo políti-
co e social. O BNG debe precisar
cal é o seu modelo de sociedade
e de artellamento territorial de
Galiza no Estado. En segundo lu-
gar, dirixir prioritariamente a no-
sa acción política a aqueles sec-
tores sociais e económicos máis

dinámicos politicamente e que
son a expresión da desigualdade
e exclusión social como resulta-
do da natureza de clase das rela-
cións económicas, o que esixe,
na práctica política, unha maior
identificación ideolóxica coas es-
querdas. En terceiro lugar, e en
clave interna, unha profundiza-
ción da renovación de mensaxes
e, moi especialmente, de persoas.
Carece por completo de repercu-
sión social e, por engadido, elec-
toral, se o cambio de portavoz
nacional non vai acompañado do
doutras persoas significativas da
dirección do BNG. A cidadanía
galega non entendeu que se rele-
vase a Beiras na dirección opera-
tiva do BNG (relevo, polo de-
mais, necesario) e, por contra, se
mantivese nela e nas listas elec-
torais persoas identificadas cos
sectores políticos identificados
socialmente como os máis inmo-
bilistas dentro do BNG.♦

BENEDITO ÁLVAREZ
(SADA)

Continúa na páxina seguinte

ANA PILLADO



mesmo en campaña electoral insistiu na súa dis-
posición a entenderse “tanto co PP como co
PSOE” para conseguir un trato favorábel para
Galiza. Está claro que este non era momento de-
se tipo de discurso: era o momento da contun-
dencia anti-PP. 

Os noventa foron o momento doce do au-
tonomismo: o PSOE en minoría precisaba do
apoio dos nacionalistas (que ao mesmo tem-
po gobernaban nas suas autonomías); o mes-
mo ocorría na primeira lexislatura do PP. To-
do mudou coa maioría absoluta do PP. Xa
non precisaba de apoios e emprendeu aberta-
mente a batalla a morte contra os nacionalis-
mos e un vaciamento sistemático do poder
autonómico. A lección dese período foi ex-
traordinaria: o modelo autonómico era rever-
síbel, se o poder central quería. A consecuen-
cia foi a crise do modelo autonómico. Os na-
cionalismos catalán e vasco viron claro que
ou reformulaban o modelo ou estarían sem-
pre sometidos a ameaza dun retroceso auto-
nómico. Por iso optaron por dar un paso
adiante formulando a reforma dos estatutos
(e indirectamente da Constitución) para mu-
dar as bases do modelo  (Plano Ibarretxe e di-
ferentes propostas propostas no caso cata-
lán). O BNG, en cambio, asinou a Declara-
ción de Barcelona pero pasou á defensiva: o
importante era que nos transfiran as 41 com-
petencias que nos faltan, de escaso alcance a
maioría delas. Máis alá dos papeis e de cer-
tas declaracións o que se trasladou á cidada-
nía é que non faciamos causa diso, que o no-
so era defender o modelo autonómico. Está
claro que se equivocaron os tempos: cando
os demais estaban na reivindicación de com-
petencias nós estabamos na soberanía na-
cional e cando os demais pasan á soberanía
nacional nós estamos na reivindicación de
competencias. Un desfase que non nos favo-
rece. A recente lectura do manifesto “o mo-
mento de Galiza” resulta conmovedor!. 

Galiza é un país distinto pero vive os
mesmos momentos e ciclos que o resto do Es-
tado: vendo os resultados parece claro que os
outros nacionalismos atinaron mellor na es-
tratexia e no enfoque da confrontación co az-
narismo que nós. O fío condutor do discurso
do actual Portavoz Nacional nos mitins: “que
non nos veñan falando do Plan Ibarretxe nin
dos milagres de Carod” ou “nós falaremos
por igual co PP ou co PSOE” son elocuentes
dunha incomprensión radical da nosa vincu-
lación co mundo e dun despiste radical a res-
pecto do que se está xogando neste momento.

Pretender que un partido cuxa base ideo-
lóxica se sitúa na esquerda, mesmo parcial-
mente na esquerda antisistema, poida formu-
larse como eixo central do seu discurso mos-

trarse atractivo e aceptábel para o electorado
do PP e mesmo para atraer os empresarios é
dun irrealismo superlativo. Unha cousa é non
asustar nin meterlles medo a eses sectores e
outra distinta é pretender o apoio
explícito dos que están nas antípo-
das (e ademáis moi ben representa-
dos polo partido máis poderoso:
por que razón habían de pasarse un
partido que non ten o poder? En
fin, “quen moito abarca pouco
apreta”, e a rede perde peixe.

A solución era, ou é, “máis na-
cionalismo”?: si e non. Depende do
que se queira dicir con iso. Se se
quere dicir que non é o momento do
rexionalismo conseguidor, que non
é o momento do rexionalismo que
intercambia o seu apoio a un gober-
no por unha lista de partidas orza-
mentarias, entón si. Se se quere de-
cir que non é o momento dun na-
cionalismo ou galeguismo indefini-
dos no gran debate político e ideolóxico que
hai no mundo entre o neoliberalismo reaccio-
nario e as alternativas progresistas e de es-
querdas, entón si. Se se quere dicir que é o
momento de máis nacionalismo como parte
dun proxecto político social progresista ou de
esquerdas, moderno e aberto no cultural, cun-
ha visión definida do mundo global, etc, entón
si. En cambio, se se quere dicir máis radicalis-
mo na reivindicación nacionalista esencial
(separatismo), entón creo que non é o mo-
mento apropiado ou, mellor dito, non é ese o

problema que pode encontrar resposta neste
momento. 

En definitiva, desde o meu ponto de vis-
ta, o BNG pode ser unha organización que

recolla o nacionalismo dun
espectro ideolóxico que vai
desde unha formulación anti-
sistema até a socialdemocra-
cia, na medida en que os pri-
meiros acepten que se practi-
quen políticas que están máis
ou menos próximas desta úl-
tima liña; pero considero un
imposíbel que se integre or-
gánica e doutrinalmente o re-
xionalismo de centro-dereita
sen que a cousa empece a
chiar. Cousa diferente é que,
facendo un bo labor, se poi-
dan ter votos de persoas que
se poidan ubicar nese espec-
tro ideolóxico; iso é algo
completamente diferente. Do

mesmo xeito, o BNG debe aspirar a que os
empresarios non o demonicen pero iso é
completamente diferente a aspirar que nos
consideren dos seus. Un país co 75% da sua
poboación traballadora como asalariada e
unha altísima proporción de persoas que de-
penden do estado de benestar non ten por
que ser reacio a un proxecto de esquerdas se
ten os pés na terra.♦

XAVIER VENCE é catedrático de Economía
Aplicada na USC
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E xa de postos, unha
última pregunta:
Fernando Savater de
quen é agora: do PP
ou do PSOE?

Di unha muller: Eu
son do Bloque, pero
votei Z.P. Lembra aquel
conto do guicho que
di: Eu son noivo de
Julia Roberts. Si? Si,
pero ela non o sabe.

O da coherencia é
conto vello. Díxoo
Antón Baamonde que
tratou de animar a
creación du novo
diario: “Moitos queren
un xornal, pero
poucos poñen un
peso”.

Apunta algún que o
Bloque necesita un
xiro á esquerda.
Debe basearse no
éxito de Llamazares.
Mais ben semella que
o que lle cómpre é un
rouse do electorado
en dirección a
Galiza.

En Vigo, Ventura non
cabía de gozo. Parece
ser que só lle faltaba
berrar: “Castrillo,
enano, habla
castellano”.

Fraga ia cederlle
algún conselleiro a
Raxoi para ministro.
Agora vai ter que
facerlle sitio na Xunta
os que quedaron sen
donuts e sen carteira.

No rural viña
habendo ventanilla
única para solventar
calquer tramitación.
Agora terán que
poñer dúas. Unha
para o cacique de
Santiago e outra para
o de Madrid.

Sorte que Letizia xa
está colocada.
A ver onde meten
agora a Urdaci.♦

‘O BNG
optou pola

interlocución
co PP e

foi errado:
era o momento
da contundencia

anti-PP”

Xosé Lois

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Resposta
a Suso de Toro

Son un lingüísta galego que se de-
dica á dialectoloxía e á fonoloxía.
Grazas a un artigo de Suso de To-
ro, doume conta de que os meus
traballos son percibidos como par-
te dun proxecto que pretende aca-
bar co galego: en fin, o escritor Su-
so de Toro considérame un inimigo
da lingua, quizais un inimigo in-
consciente, o que probaría a miña
estupidez; quizais un inimigo
consciente, o que probaría a miña
maldade. Doume conta tamén de
que a orientación teórica e metodo-
lóxica dos meus traballos e a miña
concepción do mundo da linguaxe
e do galego, fundamentadas nas
miñas lecturas de Coseriu, Saussu-
re, Martinet, Bloomfield, Sapir,
Chomsky ou Jackendoff, son con-
sideradas bastardas: dun xeito gra-
tuíto, o escritor Suso de Toro atri-
búelles unha orixe imperialista es-
pañola, que as pexa de principio a
fin. Deste modo, a miña visión da

linguaxe, do galego e da linguística
non loita por vencellarse (con éxi-
to ou sen el) ás correntes de pensa-
mento que estruturan e dominan a
lingüística contemporánea, como a
min me gustaría pensar. 

Recoñecer que temos unha ide-
oloxía axúdanos a achegarnos á ob-
xectividade, aínda que non nola ga-
rante. Con esta carga ideolóxica
que todos os humanos levamos, te-
mos que acometer os nosos tra-
ba11os na vida. A misión dos cien-
tíficos non é indicar como debería
ser o mundo, ou como a nós nos
gustaría que fose, un traballo para
ideólogos coma Suso de Toro: a no-

sa misión é describir o mundo, sa-
bendo que a nosa mirada está tin-
guida sempre pola nosa ideoloxía.
Co fin de controlar a nosa subxecti-
vidade, tamén nos dotamos de mé-
todos e de compromisos teóricos
que buscan limitar as nosas opera-
cións cognitivas e empíricas. Ante
os ol1os do escritor e ideólogo Su-
so de Toro, eu fracasei: disque teño
unha ideoloxía demasiado forte e,
sobre todo, errada. Eu nada sei so-
bre a intensidade e a calidade da
ideoloxía libre e liberadora de Suso
de Toro, pero é dun tipo tal que lle
permite desprezarme e rirse de min
sen coñecerme de nada nin ler os
meus traballos: máis que como ide-
ólogo liberado e liberador que me
podería reeducar e tomarme un ho-
me novo, Suso de Toro aparece co-
mo un faltón que me insulta para
lograr non sei que cousas (aínda
que o intúo). Se non fose porque
me insulta en público e porque
quen cala consente, non redactaría
este texto. O propósito fundamental
desta carta é solicitar do escritor,
ideólogo e faltón Suso de Toro que

me facilite dúas listaxes, el que sa-
be tanto destas cousas que incluso
escribe sobre elas. Aprimeira, a lis-
taxe de autores e obras de lingtiísti-
ca española que nos malearon a
min e ós meus compañeiros; a se-
gunda, máis importante, unha lista-
xe de obras e autores de linguística
que me axuden a superar os meus
problemas coa lingua galega e que
me axuden a redimirme ós ol1os de
Suso de Toro e da sociedade galega
en xeral, que el tan ben representa e
libera.

En todo caso, avísoo de que
quizais as súas listaxes non con-
sigan cambiar nada: pode ser que
eu sexa xa a estas alturas incorri-
xible, pode ser que a listaxe non
conteña nada superior a Bloom-
field, Saussure ou Chomsky, ou
pode ser que eu sexa malo, estú-
pido ou soberbo.♦

FRANCISCO DUBERT
PROFESOR DODEPARTAMENTO DE

FILOLOXÍA GALEGA DA USC
(COMPOSTELA) 

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,

enderezo, documento de identidade e
asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.

Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.



‘Non gañou
Zapatero,
perdeu Raxoi’
Juan José Baños Loinaz
comenta en Deia (15 de mar-
zo) o resultado electoral. “A
Raxoi sobráronlle apenas
tres días de campaña. Todo
lle era favorábel, pero o 11-
M impediu que a maquillaxe
se mantivese no seu sitio e o
PP esbroouse como un caste-
lo de naipes. Non gañou so-
somanZapatero. Perdeu Ra-
xoi. Agora enténdense os pa-
téticos esforzos de Acebes
por facer crer o incríbel so-
bre os atentados de Madrid.
O único positivo é a perda de
maiorías absolutas. Estas só
trouxeron en España o GAL
e a invasión do Irak. Agora
está por ver a cintura de quen
inicia unha nova era, recén
saído de entre as saias dun
derrubado Aznar. A este ta-
mén lle sobraron tres días e
non se vai entre vítores, se-
nón entre insultos, vistos os
resultados da súa perigosa
amizade con Bush”.♦

Duro artigo
contra Aznar
en Italia
O Corriere della Sera(13 de
marzo) comentou os últimos
días do goberno popular, so-
bre todo o que rodeou o aten-
tado de Madrid. “A liña é a
indicada pola televisión pú-
blica, que durante todo o día
fixo desfilar directores de
centros estratéxicos, subse-
cretarios, expertos de inteli-
xencia para favorecer o re-
flexo condicionado que in-
duciu a todos os españois,
excluidos os vascos, inclui-
dos os socialistas, a vincular
as bombas coa ETA, negan-

do a eventual implicación de
Al Qaeda”. Para o diario mi-
lanés, José María Aznar
“non ten o carisma nin a sim-
patía de Felipe Gonzálezpe-
ro está en sintonía coa Espa-
ña orgullosa, pecha, tacitur-
na, fiel”. “Aznar –engade–
non lle dixo toda a verdade a
España, non conmemorou ás
vitimas da represión, só re-
negou das formas do apasio-
namento xuvenil do falanxis-
mo cando era un estudante
de Dereito que cortexaba á
súa compañeira de curso,
Ana; non recoñeceu o que
está baixo a ollada de todos:
que o franquismo perdeu”. O
xornal suliña tamén a negati-
va do presidente do Executi-
vo español a establecer un
diálogo coa ETA”.♦

O vascomorto
que apenas
foi noticia
Ángel Berroeta, de 61 anos
e panadeiro en Pamplona,
foi asesinado por un policía
que non aceptou a negativa

da vítima a poñer un lazo
negro. A noticia non pasou
de ocupar un lugar subalter-
no nos medios. Claro que
estaba a noticia sobre a ma-
sacre de Madrid. Pero, que
sucedería se o agresor, no
canto dun policía, tivese si-
do un terrorista? Os feitos
ocorreron o día 13. Berroeta
atopábase detrás do mostra-
dor do seu establecimento
cando entrou no local a mu-
ller dun policía que reside
nunha vivenda veciña. A
muller, segundo testemuñas
recollidas por Deia (14 de
marzo), entregoulle ao co-
merciante un cartel no que
se lía: “Non ao terrorismo.
ETA non” e mandoulle que o
colocase. A partir dese mo-
mento estableceuse entre
ambos unha discusión sobre
a autoría do atentando de
Madrid. A muller regresou á
súa casa, onde o seu home,
axente da policía nacional,
tomou a pistola e baixou ao
ultramariños. Ali pegoulle
dous tiros a Berroeta e, unha
vez que este se encontraba
no chan, disparou outros
dous a fin de rematalo. O po-
licía chamou persoalmente á
comisaría para entregarse.♦
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Ovenres, ben cedo, marchei cara a Portugal. Alí constatei a su-
perioridade da ars moriendilusitana, pois nos cemiterios do
val do Gatão as lápidas rezan uma saudosa lembrança, onde

aquí poñen Es propiedad. Alí temín moi seriamente que, co pretexto
da hecatombe vivida en Madrid, as furias españolistas alcanzasen un
obxectivo longamente acariñado: a unidade nacional á francesa,
sobre as ruínas do pluralismo cultural. Xa o domingo, pouco despois
de pechárense as urnas, compareceron Acebes e Zaplana, dous para-
dos –varréuselles o chope dunha hora pra outra–, anunciando as
vitorias do PSOE, do PNV, do PSC e de Esquerra Republicana (os
votantes catalaos percibiron o erro de Carod pero quizais vexan no
PP o pelotón de execución de Companys). O caso foi que quedei co-
ronando, bailando nunha perna soa. Aínda que lamente unhas mortes
que evocan certa escena horrísona d´A batalla de Alxer, aquela en
que unha íncola deixa a saqueta-bomba nun bar onde danzan rapazo-
los, renovos dos colonialistas galos. Hasta mañana, Rebeca, cantaba
o tocadiscos e logo… o inferno dantesco. Albiac escribe no Mundo
que España é covarde, que se rende ó terror islámico. Albiac é espa-
ñol, se di que os seus connacionais pecan de medrás quén son eu pra
discutirllo. Remata a diatriba cun Adiós, España. Deus vaia con ela.
E Galiza? O voto útil castiga ó Bloque como a Esquerda Unida, cou-
sa que non lles sucede a outros nacionalismos. Debería, talvez,
elevar o discurso patriótico sobre o progre. 

Luisiña, en Ourense, é ave cantora semellante ó canario; róubo-
lle un epitafio a Chesterton pra dar o pésame por Luísa Villalta:
Morreu como un paxaro cantando na chuvia.♦

O blog do rumbar MANUEL RIVAS

Os ‘novos’ reaccionarios

Que vellos son os novos reaccionarios! Quizais eles non o
saben, pero todo o que están a escribir sobre a “morte” de
España, o “adeus” a España, a “entrega” de España, xa está es-

crito, mellor escrito, en ocasión anteriores da historia de España, que
non sei se é, como escribiu Jaime Gil de Biedma, “a máis triste das his-
torias”, xa que na Historia da Tristura hai moitísima competencia. O ca-
so é que estes exemplares defensores de España están a coller carreiriña
a ver quen chega antes para certificar a defunción. Son como alegres
carpideiras profesionais, que choran con sentida ledicia no enterro, pois
así se cumpre o seu agoiro. Mesmo hai algún que vén de descubrir o pa-
triotismo, mais esa clase de patriotismo que escaralla unha patria. O seu
problema é que confunden a idea de España coa realidade e son incapa-
ces de ver emerxe, con moitos traballos, con moitas resistencias
xeolóxicas, unha xeografía humana na que a identidade común é a
democracia. Mais estes ‘novos’ reaccionarios están a escribir o que? Sen
eles saber, o que xa dixo nun moi brillante e non menos lamentábel dis-
curso parlamentario, vai aló o 4 de xaneiro de 1849, o marqués de
Valdegamas, máis coñecido como Donoso Cortés. O seu sonado Discur-
so sobre la dictadura foi un dos poucos casos en que a reacción española
conseguiu exportar un texto por Europa adiante, e coar coou. España es-
taba a piques de morrer, mais a culpa non era entón del. Os malditos
eran os reformadores, os liberais, que xa tiñan antecedente nos erasmis-
tas! Parece un chiste, mais non o é:  Esta morte anunciada, a de España,
vén sendo unha queixada de burro usada dende a Contrarreforma para
esmagar a quen disinte sobre unha concepción autoritaria e metafísica, o
xenio nacional-católico, do que España é ou puidera ser. Confunden a
Constitución cun mallo de mallar. Porque o cerne do seu pensamento
–ou a súa chencha, que diría con máis precisión un neno– non é
demócrata. Os ‘novos’ reaccionarios sonche moi vellos.

Valentía e covardía. Despois da elección que tombou o goberno
feo, o domingo 14 de marzo, abriuse un debate moi medieval no que
teñen prohibida a palabra os mortos. Iniciouno o neto de Prescott Bush
(pinchar na rede para un avío xenealóxico, mais abstéñanse persoas de
corazón delicado) cunha risada e unha alusión á covardía. Para machi-
ño, o Áznar. Nesta clase de debates os máis valentes sempre son os que
libraron da guerra e mesmo da mili. Os escaqueados!

Transilvania (2). Cando espertaron, o presidente seguía alí, na
Televisión de Galicia.

Nota de sociedade. Intre estelar na historia de Galicia. O pa-
so, en transatlántico, con parada na Coruña e Vigo, da bailarina Jo-
sephine Baker (Black Devil) e do arquitecto Le Corbusier (Corbu).
Dúas faíscas humanas, dous revolucionarios. Ela cambiou a historia
do corpo. El, a historia da casa. Corpo e casa: barco. Ese
estrelampo foi nun que pasou no 1929. Le Corbusier fai un apunte
de Vigo e chámalle A Coruña. Cousas do amor. Que mareo!

Os móbiles. Chegan e chegan mensaxes. Unha inflación que
baleira as baterías e o significado. Mais a derradeira é de quen
atina: “Todo o que pode ser enunciado carece de importancia”. Asi-
nado: Zhou Zouren. Apago o móbil. Con todo e iso, a saudade de
ser do partido das verbas.

E Deus? Max Stirner dicía: “Deus anda ao seu”. Mais o horror
de Madrid fainos pensar nel. Hipótese a): Semellante maldade só
pode ser executada por quen un gran escritor, anti-nazi, Ödon von
Horvath, chamou en obra inesquecíbel Mocidade sen Deus.  A falta
de Deus como falta da frangulla esencial, a da piedade. Hipótese b)
Unha maldade así só pode ser consumada por quen leva como deto-
nante un exceso de Deus. Así, a total falta de Deus é un exceso. E o
exceso, unha terríbel falta.♦

SANTY / El Progreso, 17 de marzo de 04

José Luis R. Zapatero e Mariano Raxoi.



PERFECTO CONDE
O BNG reaccionou ao cambio
de goberno cunha proposta pa-
ra conseguir que a cámara ga-
lega non fique á marxe do de-
bate sobre as reformas do Es-
tatuto e da Constitución que se
van dar noutras comunidades.

Menos de corenta e oito horas
despois do resultado electoral, os
parlamentarios galegos tiveron a
ocasión de escenificar o cambio
do mapa político do Estado me-
diante saúdos e felicitacións en-
tre eles que en ningún caso des-
mereceron a cortesía. Xesús Pal-
mou, secretario do PP de Galiza,
mostrou moito interese en darlle
os parabéns ao do PSdeG, Emi-
lio Pérez Touriño. Houbo un de-
putado do PP, Maximino Rodrí-
guez, que foi dándolles a man un
a un a todos os do PSOE, e até
Xaime Pita se molestou en apre-
tar a de Ismael Rego e algún ou-
tro representantes socialista. Foi,
porén, Xosé Manuel Beiras o
único que utilizou a tribuna para
transmitirlles aos socialistas a
súa satisfacción por teren des-
prazado o PP do goberno estatal.

Polo demais, a sesión parla-
mentaria deste mes, que durou to-
do o martes e todo o mércores
desta semana, transcorreu sen pe-
na nin gloria. Beiras defendeu a
moción do BNG sobre a necesi-
dade dunha posición galega no
debate relativo á reforma do mar-
co estatutario-constitucional. Par-
tiu da base de que no ámbito so-
cial e institucional do Estado hai
un enriquecedor debate arredor
de temas que atinxen explícita ou
tacitamente á reforma da Consti-
tución Española, e que este deba-
te incide de maneira especial no
Título VIII, que trata da organiza-
ción territorial do Estado.

Segundo Beiras, neste domi-
nio existen posicións e iniciativas
de diverso calado en diferentes
comunidades autónomas, nomea-
damente nas denominadas “histó-
ricas”. “As institucións políticas
da Comunidade Autónoma de
Galiza –dixo o presidente do
BNG– non deben ficar á marxe
dese agromar de ideas e propostas

democráticas, senón aportaren as
súas propias, centrándoas no seu
propio estatus de autogoberno co-
mo nacionalidade histórica e par-
ticipando, dende aí, democrática
e racionalmente, nun diálogo ne-
cesario para avanzar no desenvol-
vemento constitucional e na revi-
sión reflexiva de fórmulas de ver-
tebración da realidade plurina-
cional, pluricultural e plurilin-
güística do Estado español”.

En consecuencia, a moción do
BNG propuxo que se puxese en
marcha, en colaboración co Parla-
mento de Galiza, un proxecto de
análise e formulación de propos-
tas para o avance de Galiza no seu
autogoberno como nacionalidade
histórica. Que se lles dese cumpri-
mento aos compromisos adquiri-
dos por todos os grupos parlamen-
tarios no debate de Política Xeral
que tivo lugar o 9 de outubro de
2002, e que se asumise a proposi-

ción non de lei sobre incremento
do rango competencial galego por
desenvolvemento do Estatuto de
Autonomía, achegada polo BNG
no referido debate.

O deputado Maximino Ro-
dríguez –que até citou a Norber-
to Bobbio– esforzouse en salien-
tar que o PP está convencida-
mente a favor da “indisolubilida-
de da nación española, patria de
todos os españois”, e atacou du-
ramente a mocion nacionalista
que, porén, foi apoiada polos so-
cialistas despois dalgún retoque
puramente formulario.

Calidade industrial

O PP abriulle paso á tramitación
parlamentaria dunha futura lei de
seguridade industrial que prevé
que a Xunta poida obrigar as em-
presas a devolver as subvencións
recibidas se son sancionadas. O

proxecto considera tamén algun-
has medidas cautelares como son
o peche ou a suspensión de acti-
vidades e mesmo a clausura defi-
nitiva en casos moi graves. Xosé
Díaz, deputado nacionalista, sa-
lientou que pode resultar perigo-
so deixar á boa vontade dos fa-
bricantes a responsabilidade so-
bre a seguridades dos produtos
que, segundo o proxecto de lei,
só serán controlados cando xa
estean no circuíto comercial.

O Parlamento debateu, ade-
mais, outros proxectos, proposi-
cións, mocións, interpelacións e
preguntas sobre temas diversos,
e tamén recibiu a comparecencia
do conselleiro de Pesca e Asun-
tos Marítimos, Henrique López
Veiga, para informar sobre a pro-
posta de Galiza de cara ao plano
de recuperación da pescada e da
cigala no Cantábrico e no oeste
da península.♦
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Mentireiros
collidos na
súa trapela
X.L. FRANCO GRANDE

Sempre estivo claro que
Sadam Husein non tiña
armas químicas, biolóxi-

cas e atómicas. Era outra, por
tanto, a motivación para inva-
dir Iraq. E hoxe xa é meridia-
no que Bush, Blair e Aznar
son tres mentireiros: ós dous
primeiros vanlle custar moi
caras as súas mentiras: Bush
empeza a ter dificultades para
a reelección e o segundo para
salvar o seu porvir político. O
terceiro home está noutra
situación, porque era máis
ben home de palla.

Mentireiros tamén os pro-
cedementos seguidos polos
tres para facernos crer que as
armas existían. Entre outros,
cabe subliñar o que semella
máis importante: que non é
que a CIA errase no seu diag-
nóstico sobre as armas do ti-
rano iraquí, senón que foi
substituída pola Oficina de
Plans Especiais creada por
Wolfowitz e Douglas Feith,
que tiña, entre outras
finalidades,  demostrar as
acusacións feitas por Cheney
de que Sadam estaba
preparado, con Bin Laden,
para atacar os EE UU.

Mentireiras foron tamén
as terxiversacións históricas
que deu Bush xa invadido
Iraq: era o mesmo que
Alemaña. Pero esquecendo o
fundamental: que esta atacara
ós seus veciños, que un tirano
soñaba con dominar ó mundo
e que fixo todo o que estivo
nas súas mans para facelo,
mentres que Iraq foi invadido
contra a opinión mundial, non
atacara agora ningún país e
nin exército tiña o tirano. Nin
houbo en Alemaña unha gue-
rra contra os invasores, como
hoxe hai en Iraq.

Mentireiros uns e outros
recorrendo ó medo para
mellor enganar á xente: medo
a novos atentados, alertas de
cando en vez para que a xente
non perda a memoria,
intoxicacións informativas de
moi diversa natureza. Para iso
dispoñía o Pentágono dese es-
pecial servizo de intelixencia
que substituía á CIA
producindo análises alternati-
vos que, estes si, eran os
escoitados polos seus mesmos
creadores e fundadores. 

Mentireiros foron antes,
durante e despois de iniciada
a guerra. E porque o foron
van caendo na súa propia tra-
pela, pois tanta mentira
empeza a pasar factura. As
últimas enquisas falan dun
forte devalo na estimación de
Bush que moi ben pode non
ser reelixido. Outro tanto lle
está pasando a Blair. O tercei-
ro home, aínda que tan menti-
reiro coma os outros, vaise
salvando da queima coa súa
retirada a tempo. Aínda así,
un triste fin imperial o seu.♦

Os socialistas coinciden na necesidade de reformas lexislativas

Beiras defende no Parlamento que Galiza
non fique atrás no debate constitucional

Azar e
necesidade
XESÚSVEIGA

Para deixar constancia do sucedido na
cita eleitoral do 14 de Marzo  talvez
sexa preciso invocar a existencia

dunha combinación singular de azar e
necesidade. O grave proceso involutivo
–nas liberdades individuais e nacionais–
acometido polos gobernos de Aznar dende
o ano 2000 tiña suscitado un nivel de
resposta social no conxunto do Estado que
necesitaba unha tradución adecuada no
plano electoral. Porén, a temperatura que
se detectaba no corpo de votantes o

pasado día 10 non permitía pensar na
verosimilitude dun cambio forte no mapa
parlamentar estatal. O azar fixo a sua apa-
rición en forma tráxica e modificou as pre-
visións dos especialistas en socioloxía
electoral.

Tal e como sucedera no caso do Prestige
e na guerra do Irak, os dirixentes do PP
fixeron uso da mentira, da prepotencia e da
incompetencia para manexar unha situación
limite, pensando que non pagarían ningún
prezo relevante e que obterían, mesmamen-
te, beneficios suplementares do medo insta-
lado na opinión pública.

Nesta ocasión, non houbo impunidade.
Activouse unha mobilización electoral que
buscou a liña recta –ou sexa: a distancia
mais curta– para derrotar o aznarismo.
Milleiros de persoas mudaron o seu compor-
tamento electoral, abandonando o territorio
do abstencionismo ou aparcando –¿transito-

riamente?– anteriores fidelidades políticas.
O BNG foi, sen dubida, unha das prin-

cipais vítimas colaterais deste imprevisto
movemento eleitoral. O importante recorte
padecido nestas eleccións coloca o
nacionalismo galego nunha situación máis
subalterna da que cabería pensar despois
das tendencias rexistradas na última déca-
da e da que sería desexábel, tendo presen-
te o reforzamento experimentado polas
distintas expresións dos nacionalismos de
Catalunya e Euskadi.

Polo demais, a fortaleza que segue
demostrando o PP na Galiza constitúe unha
seria advertencia sobre a pouca accesibilida-
de que apresenta ese electorado, polo
momento, ás melodías sedutoras que se lle
formulan dende o universo nacionalista. Ve-
laí unha das preguntas do futuro: será a for-
te presenza do PP quen sinale o caracter di-
ferencial do mapa político galego? ♦

X.M. Beiras nunha pasada intervención parlamentaria.                                                                                    PACO VILABARROS
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Aznar telefonou os
directores dos
principais xornais o 11

de marzo, en dúas ocasións,
para comunicarlles a súa
absoluta seguridade de que os
autores da matanza de Madrid
foran os terroristas da ETA.
Que eu saiba só dous xornais
informaron posteriormente
disto nas súas propias páxinas.
Os demais calaron e deixaron
que funcionase o rumor. 

En El Periódico de Cata-
lunya,o director asina un ar-
tigo narrando a peripecia
desde a primeira chamada, a
media mañá, antes de que sa-
íse a edición especial. El Pa-
ís explica algo semellante.
Recoñecen que foi por este
motivo, por garantilo o presi-
dente do Goberno, por
afirmalo con tanta
seguridade, que titularon as
primeiras páxinas acusando
dos atentados os criminais da
ETA. Así de rotundos. 

Para aquelas horas, o
director da Europol xa
declarara que o rastro de Al-
Qaeda era evidente. Para ou-
tros especialistas na loita an-
ti-terrorista a pista musulmá
era xa fiábel e a BBC non
daba credibilidade ningunha
á opción etarra.

Por mor da confianza que
deben ter no presidente, en
tanto que representante do
pobo español, erraron na
información. Din eles. Mais
pola noite cerraron a edición
seguinte agachando
novamente a información e a
evidencia.

Un ten a impresión de que
obedeceron. Que non se atre-
veron a dicir a verdade, a
afirmar que os indicios ían
por outro camiño. A informa-
ción circulaba por Europa,
abundaba nos medios de
información ingleses,
italianos e alemáns. O medo a
enfrontarse ao poder de Aznar
anulou a obriga de informar
correctamente, plenamente.

Por certo, as primeiras
chamadas coincidían no tempo
coa declaración de Ángel Ace-
bes, chamándonos miserábeis
a todos os que especulabamos
coa pista de Al-Qaeda.

Os periódicos máis serios
non estiveron á altura das
circunstancias e por iso aos
dous días a incerteza parecía-
se á que viviamos
permanentemente no
franquismo.

A razón de Estado é infor-
mar con rigor a un pobo
maior de idade. A razón de
Estado é negarse ás presións
dun goberno que desde hai
anos estreita progresivamente
as liberdades democráticas e
somete os demais poderes ás
ordes do seu xefe máximo. 

Agora haberá que saber
se toda esta oposición, tan
débil e acomplexada, aguan-
tará as embestidas do autori-
tarismo norteamericano e es-
pañol. Que van caer polos
dous lados. ♦

Nestes días todo anda medio re-
volto, así que resulta complexo,
ao menos neste mesmo momen-
to, centrar a atención nun tema
contreto, como é o costume.

A xente fala de eleccións,
de resultados, gañadores e per-
dedores. Se cadra, a óptica está

distorsionada. Atendendo ao te-
ma que nos ocupa, en Ferrol
non ocorreu nada que se poida
cualificar de altamente abraian-
te, con respecto do acontecido
en Galicia. A xente, malia que
pareza incríbel, deulle de novo
a vitoria ao PP nunha cidade de

estaleiros e descontento. Con
todo, en comparación cos co-
micios de 2000, aos populares
escapáronselles arredor de
1.000 votos, mentres que os so-
cialistas recolleron nas súas re-
des un incremento de máis de
8.000 novas papeletas, dos ma-

res do aumento de partici-
pación e do nacionalismo. Este
último, imaxinamos que por
mor do –mencionado até a sa-
ciedade– voto útil, perdeu nes-
te 2004 do cambio a metade
dos apoios que conseguira hai
catro anos.

Non entrarei en sisudas análi-
ses, xa que haberá xente infinda-
mente máis preparada ca min na
tarefa. O que si destacarei é o de-
vandito aumento de partici-
pación, o feito de que milleiros
de ferroláns incluísen na súa
axenda do 14-M o acontecemen-
to imprevisto e inusual de ache-
garse ata a urna e influír no cam-
bio de temón do país.

Se cadra algúns deses votan-
tes participaron nos comicios
porque estaban en desacordo coa
política do PP. Outros porque, es-
tando a favor, temían o vaticina-
do cambio. Pero o importante é
que se mobilizaron, o mesmo que
fixeron o día 12 80.000 persoas
da comarca para solidarizarse cos
madrileños. O mesmo que o sá-
bado á noite, cando a xente, cos
seus móbiles, convocou esponta-
neamente unha manifestación en
demanda de información sobre
os atentados perante as sedes da
Xunta, na praza de España, e do
PP, na rúa Dolores. Penso que
non cabe extrapolar resultados
electorais. Pero se cadra, deberia-
mos traballar día a día para que
se extrapole o comportamento
dos ferroláns e que sexan eles os
que nun futuro marquen o rumbo
da cidade, por fin.♦

Eleccións e mobilizacións
MARTINA BAÑOBRE

O PP volveu gañar. O PSOE beneficiouse do cli-
ma de mobilizacións após o atentado de Madrid. 

Ferrol

Como era de prever, non coou o
argumento do Raxoi galego, nin
sequera Pontevedrés. Na súa vila
foi derrotado por un PSOE que ca-
nalizou o clima de opinión anti-PP
xerado polo último período de mo-
bilizacións nas que esta cidade
pontevedresa estivo especialmente
activa (Prestige, guerra, ENCE...)

A bipolarización acentuada
polos sucesos de Madrid fixeron
desertar moitos apoios da forza
nacionalista, maioritaria no Con-

cello, para unha candidatura do
PSOE que explotou moitas das
demandas históricas da cidadanía
pontevedresa. Demandas que en
moitos casos se remontan a tem-
pos nos que o PSOE tiña capaci-
dade de resolvelas e non o fixo.
Isto é o caso da liberación da pe-
axe de Rande. Unha promesa que
tamén realizou a miúdo o propio
Raxoi e que a xente agarda que
non ocorra o mesmo que co can-
didato do PP, a amnesia post-

electoral de perda de memoria
unha vez que se ocupa o cargo.

Pero hai un tema no que o
PSOE local se implicou, a situa-
ción de ENCE na ría –non se sabe
se por convicción ou arrastro do
BNG –no que o goberno central
vai ter un papel clave. Lembremos
que a desafectación dos terreos
–infrinxindo a propia lei de cotas–
ía ser usada para que ENCE se
poida consolidar máis alá do 2018. 

Outro tema de frición co gober-

no central e motivo de mercadeo
electoral foron as necesarias circun-
valacións e os seus distintos traza-
dos. O saneamento da ría, a cone-
xión coa A-52, etc. Polo que Lores
xa anunciou a súa intención de en-
trevistarse inmediatamente cos no-
vos titulares de Fomento e Costas
para comprobar se a nova etapa de
diálogo que se abre se asenta sobre
os compromisos adquiridos.

Para o alcalde de Pontevedra,
que goberna en coalición co
PSOE, o ascenso desta forza po-
lítica ao poder central ten que su-
poñer un cambio de talante, xa
que recolleu o descontento con-
tra a prepotencia e soberbia coa
que se viña actuando coa cidade
en cuestión de infraestructuras.

Antón Louro insistiu no día
despois en reafirmar as promesas
electorais coas que se presentou
como cabeza de lista por esta cir-
cunscrición, co compromiso de
dotar debidamente a unha grande
área urbana na que incluíu tamén
a Vigo e Vilagarcía, e na que vi-
ven 700.000 habitantes.

O BNG terá a responsabilida-
de de esixir que iso se cumpra por-
que o PP non está en condicións de
facer ningunha demanda. É mais,
o PP terá bastante con mirar para o
seu interior e en dirixir a derrota de
Raxoi na Galiza, xa que os que
descabezaron a Cuíña se apoiaron
máis no poder de Madrid que no
de Santiago. Un poder que hoxe
xa non existe para frear a vinganza
do ex-conselleiro ou de outros de-
fenestrados ilustres, como o ponte-
vedrés Xosé Rivas Fontán, quen
xa en campaña electoral amosou
que estaba a afiar as navallas.♦

Paisaxe post-electoral 
X.C. GARRIDO

Cumprirá o PSOE promesas tales como eliminar a
peaxe de Rande? Cal será o futuro de ENCE na ría?

Pontevedra

PACO VILABARROS

Os usuarios seguen a reclamar a gratuidade da peaxe de Rande.                                                                      PACO VILABARROS
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Unha xornada eleitoral
LOIS DIÉGUEZ

Se a xornada electoral se realizase antes do 11 de marzo, ou den-
tro duns dias, serian os resultados distintos. Estaria máis acorde a
votación coa idea que cada quen ten dos partidos que se apresen-
taron. Quere isto dicer que o voto, nun tanto por cento loxica-
mente descoñecido, foi emocional e non frio e calculado, como o
barómetro político esixe. Non medimos, portanto, o que vai pasar
nestes catro anos: o papel que se lle garda a Galiza en canto a na-
ción, o que vai pasar coas nosas vidas e co noso país, a presenza
que como galegos e galegas teríamos no Parlamento do Estado;
como tais, queremos dicer, sen dependéncias de intereses partidá-
rios alleos. Por iso,  pola emoción fronte a tanta morte brutal, cap-
turados outra vez polas pantallas e polas mentiras, só vimos dous
partidos que levan alternando-se desde 1977 e cuxas traxectórias
xa coñecemos (esquecemos xa quen nos meteu na OTAN?). Só
vimos o reflexo do poder, e non nos decatamos de que a oposición
á guerra e a unión máis estreita con Francia e Alemania neste con-
flito, estarían mellor aseguradas coas nosas próprias forzas ga-
legas, coñecidas pola súa clásica posición pacifista e polo seu
imenso traballo social. Na Galiza subiu máis que nunca o voto ao
bipartidismo e debilitou-se o nacionalista. Galiza, desde o 11 de
marzo desapareceu. E desde o dia 14 ten-no no Parlamento do Es-
tado moitísimo máis difícil. Os espellismos seguen a cegar-nos.♦

Subliñado

Traballo
de túzaro
SUSO DE TORO

Levamos un ano e medio axitados, coa alma fóra do si-
tio. Descentrados. Nunha situación de incomodidade
íntima, sentimos que estamos a medio camiño, na

metade de algo que se está a facer. Comezou co Prestige,
moitas cousas comezaron coa arribada daquel anxo ne-
gro, aquela conmoción tan forte foi o advento dalgunha
cousa que está aínda por ver, alí comezou o nacemento
de algo. Nesta carreira atolada dun ano desde que foi de-
clarada a guerra contra o Irak seguimos igualmente sacu-
didos por rabia e tristura. E chegou a hecatombe madri-
leña. Que nos divide o pensamento, é o fito máis cercano
que nos obriga a pensalo todo desde aí. O futuro debemos
facelo tras ese encadeado que, polo de agora, é a guerra
do Irak e o masacre de Atocha. Para poder parar o que ve-
ña, de agora en diante deberemos lembrar, aínda que se-
xa por debaixo, que o tempo que veña será adverso.

O resultado destas eleccións abre un tempo para que

non siga todo ese odio que lanzou José María Aznar des-
de o poder cara á sociedade, conseguiu infectar a todos
de odio. Mais para os galegos a tarefa está sen cumprir.
A decrepitude tan triste que é o actual goberno da Xunta
énchenos de vergoña e de desesperación, non pode ser
que a Galiza estea condenada a perecer así, cada día me-
nos aire. E cada día ollando con máis envexa para os ou-
tros pobos que nos rodean. E iso obríganos a pensar que
hai que rematar o camiño iniciado hai ano e medio. Ter
unha Xunta, un goberno galego que nos goberne e que te-
ña dignidade. Todos temos de
axudar, os cidadáns nunca de-
ben abdicar das responsabili-
dades individuais, mais as
cousas deben poder ir indo ao
rego e os cambios na vida so-
cial e política deberan facerse
dun modo ordinario, na lide
entre partidos. Son os partidos
da oposición os que teñen a
principal e gran responsabili-
dade de gañar ese “tempo
aberto” que lle deu o nome es-
tes meses a esta sección.

Todos estamos unha miga cansos. Temos de seguir lo-
go encarraxándonos, reaxendo, manifestándonos, saíndo-
lles ao paso? Até cando toca seguir, que máis teremos de
facer para que remate xa este camiño? Estamos esgotados.

Queremos voltar á vida común, somos comúns, so-
mos humanos. Cada un ao seu oficio, á súa casa. Des-
cansar.

As nosas xeracións naceron nun tempo no que a gue-
rra pasara había tempo e son xeracións que tiveron fame

de tempos vivos nos que ocorresen cousas, tiñamos soi-
dades de intensidades e perigos, de desastres que fecun-
dasen as nosas vidas, que lle desen sabor aos nosos días.
E non se deberan expresar en voz tan alta os desexos, por-
que veñen cumprirse. Algunhas veces os meniños que xo-
gan ás guerras acaban vivíndoas logo de homes, hai un fío
invisíbel entre os desexos infantís e a vida que viven os
adultos. É certo, chegaron os tempos intensos. E quen ten
fillos pásalles a man polas cabezas e empeza a preocupar-
se polo que lles pode agardar. É certo, chegaron os tem-

pos interesantes. Ese tempo no
que as nais non saben amparar
os fillos. Son os nosos tempos. 

Con todo, diante nosa ve-
mos aí diante unha esperanza de
que se acalmen as cousas, de
que solucionen os nosos proble-
mas. É unha esperanza discreta,
mais hai que collerse dela.

A esperanza de poder ocu-
parse noutras cousas. Cada un
nas súas cousas. A esperanza
de poder volver ao que é o no-
so mundo interior, o noso cen-

tro. De poder apartar a consigna para recuperar a palabra
persoal. A palabra persoal, íntima, a palabra de un e falar
desde aí. A esperanza de volver escribir literatura de fic-
ción. De volver a eses mundos interiores nos que os escri-
tores reciben as visitas das fantasmas. De poder despedirse
por un tempo. Os pastores deben volver á montaña para as-
pirar a ver a silveira ardendo sen consumirse, o divino. E a
xente do val debe deixalos marchar un pouco, son túzaros.
É o seu traballo, ser túzaro.♦

O Tempo Aberto

Se hai un sitio na cidade de A
Coruña que sexa representativo
da sua historia e da sua idiosin-
crasia, ese é o da praciña das
Bárbaras. O recollido espazo
adral do Mosteiro das Clarisas,
no corazón mesmo do casco his-
tórico coruñés e que milleiros de
veces foi recibido nos pinceis de
todos os artistas locais e foráne-
os que queren plasmar na súa
obra un anaco propio da Coruña
nese lugar de señardade entrañá-
bel no cerne do máis profundo
sentimento de coruñesismo. Non
hai exposición que non reflicta
este primoroso agasallo do sen-
tir que apela á visión pictórica
das árbores, as pedras e o con-
xunto, en fin, deste curruncho
representativo de todo o que in-
forma a cidade e os homes que a
habitan. Pois ben, perante esta
descrición que expresa todo o
que para os coruñeses significa a
existencia deste lugar de encon-

tro natural co seu pasado e co
seu raigaño, ponse, de súpeto, a
debate público por mor dun pro-
xecto de intervención urbanísti-
ca para modificación do PEPRI
actual coa proposta dunha igua-
lación en alturas nos seus vedra-
ños e modestos edificios de
sempre e que se proxecta en fun-
ción das cornixas e os andares
mais altos o que leva consigo a
posibilidade de alza de novos ni-
veis construtivos e que, segundo
os opositores á idea, vai deturpar
de xeito notábel a imaxe tradi-
cional do recinto e destruír,

practicamente, a estampa tradi-
cional que temos todos os coru-
ñeses deste lugar irrepetíbel. A
suposta vantaxe que isto lle pro-
porcionaria á estética, sería a de
homoxeneizar as alturas das ca-
sas que franquean a praciña,
sendo de supor que isto consti-
túa algunha vantaxe. Pola súa
banda a asociación de veciños
do barrio non está conforme con
esta formulación e apresentou
alegacións baixo o argumento de
que, precisamente, as diferenzas
de nivel, son un elemento funda-
mental na estética chantada na

retina dos coruñeses como secu-
lar fotografía que preside a vida
de moitas xeracións e que acom-
paña na meirande medida os
propios veciños da Cidade Vella.
E importante este apoio dunha
asociación veciñal que desde o
recente cambio de directiva, vén
de traballar a reo polos intereses
deste deprimido distrito urbano
da Coruña. Un barrio no que
perto dun 40 por cento da pobo-
ación ten mais de 65 anos e que
conta cun elevado número de
edificios ruinosos. Barrio que
permaneceu durante moitos anos

abandonado totalmente no as-
pecto urbanístico, orfo de axudas
á rehabilitación e en proceso de
deterioro permanente, foi pasto
da gadoupa especulativa con ca-
sos indignantes de abuso, coac-
cións e atropelos aos desprotexi-
dos e indefensos veciños que ha-
bitaban de sempre nas súas estre-
silladas casas. Esta asociación
foi cuestionada publicamente na
súa representavidade polo Con-
cello, pero o certo é que nun ba-
rrio tan singular nos seus ratios
poboacionais como este, ten un
dos mais elevados índices pon-
centuais de asociación da cidade,
próximos á metade dos seus fo-
gares, o que nos permite pensar
que cando a problemática social
chega aos niveis de dramatismo
que ten nesta área urbana, o inte-
rese público pula contra do des-
leixo e a indiferenza, fomentan-
do de xeito espontáneo a mobili-
zación cidadá.♦

A polémica praciña das Bárbaras
MANUEL LUGRÍS

O Concello pretende reformar o conxunto arquitectónico deste tradicional encla-
ve. Os veciños esixen que se respecten os seus costumes e as súas necesidades.

A Coruña

‘T odos estamos unha miga cansos.
Temos de seguir

logo encarraxándonos,
reaxendo, manifestándonos,

saíndolles ao paso?”



H.VIXANDE
Fan de tenda, de cibercafés, de
locutorios telefónicos, de ban-
cos... os locutorios de inmigran-
tes son o novo lugar de encon-
tro para se reuniren os chega-
dos doutras partes do mundo.

O Banco de España vén de ani-
mar a banca a entrar no negocio
das transferencias de inmigran-
tes, un sector que moveu 4.585
millóns de euros en 2002 e que
controlan basicamente os locuto-
rios porque son os que teñen a
confianza deste colectivo e coñe-
cen o mercado.

“Por fin se decatan de que o in-
migrante produce divisas”, di Jor-
ge Figueroa, un colombiano afin-
cado en Vigo. “Agora xa saben
que as remesas de inmigrantes son
un negocio e que ademais poden
captar clientes entre eles”, engade.

A pesar de xerar un move-
mento económico moi importan-
te, o verdadeiro valor destes locu-
torios é a súa función social. “A

xente vén aquí, pode enviar cartos
á súa familia, pero tamén pode
chamar por teléfono, comprar
produtos dos nosos países como
gasosas [todo tipo de refrescos],
galletas, café... cousas que un es-
traña, pode chatear e cando rema-
ta, quedarse a falar cos seus com-
patriotas”, explica Jorge.

Jorge vai a un locutorio do
centro de Vigo, é un lugar ao que
acoden colombianos, ecuatoria-
nos, peruanos, latinoamericanos
en xeral e romaneses. Jorge ex-
plica que “hai locutorios de co-
lombianos, pero non de ecuato-
rianos ou de peruanos, pero estes
veñen aquí porque os produtos
son os mesmos e a cultura ta-
mén; é raro, pero tampouco hai
locutorios de romaneses, aínda
que veñen aquí; os africanos,
non embargantes, teñen os seus
propios locutorios”.

Este locutorio está situado no
Casco Vello de Vigo. Moi próxi-
mo a el, sitúase outro de africa-
nos e no medio, Telefónica ten

un cíber nun local en coopera-
ción co concello e no seu interior
vai montar un locutorio. “O do
locutorio de Telefónica é antica-
pitalismo, o capitalismo non po-
de promover nin protexer o mo-
nopolio; en América, este local e
os que están próximos poderían
presentar unha demanda contra
Telefónica e gañala”, explica
Jorge Figueroa, que engade que
“a pesar de todo, non pode com-
petir cos locutorios de inmigran-
tes non só polos prezos, senón
tamén porque son lugares de en-
contro e neles traballan persoas
da poboación á que van dirixidos
e teñen un trato máis directo”.

Xunto a Telefónica, outras
compañías ofertan servizos pareci-
dos aos locutorios, pero de forma
máis aséptica, sen implicarse coa
clientela. “Nun cíber calquera, can-
do a xente remata de navegar en in-
ternet, marcha, aquí queda; o mes-
mo ocorre cos locutorios e coas
empresas que se dedican á transfe-
rencia de cartos”, conta Jorge.♦
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Cambio imprevisto
MANUEL CAO

Os sucesos ocorridos a partir do xoves 11-M ilustran á perfec-
ción o mundo no que vivimos. O grao de incerteza política e so-
cial en España é consecuencia directa da interdependencia de
acontecementos producidos en diversas rexións do planeta resul-
tando xa imposíbel xestionar os problemas dun país á marxe das
actuacións e preferencias dos diversos axentes que operan na so-
ciedade global. Destacamos entre a gran cantidade de conse-
cuencias derivadas do frenético ritmo de cambios as seguintes:

1.- A sociedade da información é absolutamente global. En
calquera país minimamente desenvolvido e cun acceso importan-
te ás novas tecnoloxías (internet, telefonía móbil, canais de TV
por satélite) os gobernos xa non poden manexar a información ig-
norando a realidade dos acontecementos. A difusión da informa-
ción obtida por fontes autónomas acaba chegando a case todas as
partes en moi pouco tempo, minando o creto das fontes oficiais e
chegando a inutilizar todo un sistema de manipulación mediática
que se acaba volvendo contra o propio goberno. Unhas horas
máis e a credibilidade do sistema de medios oficiais quedaría anu-
lada mesmo nos lugares de escasa demanda informativa.

2.- Na sociedade global, as interrelacións existen en todo
momento e lugar. Non hai temas aparcados ou esquecidos e en
calquera momento poden reaparecer os efectos perversos de ac-
tuacións que por razóns diversas semellan estar fóra da axenda
política. As decisións do trío dos Azores parecían xa historia, e
só hai un ano! Mais, de súpeto, un atentado terrorista de tráxi-
cos efectos leva ao primeiro plano un problema que fora obxec-
to de graves controversias e enorme conflitividade política e so-
cial. A partir de aí a sucesión de acontecementos está fóra de
control para os poderes públicos e sáldase cun cambio político
cuantitativamente inimaxinábel só unhas horas antes.

3.- A vitoria de Zapatero e dos nacionalismos catalán e vas-
co vén ser un sismo de enormes consecuencias internas e exter-
nas. Internamente, interrompe a maioría absoluta do Partido Po-
pular e induce a unha redefinición das institucións políticas vi-
xentes nun sentido que, no seu momento, se aclarará. Cara ao
exterior, os efectos son inmediatos ao modificar a posición dun
socio central no reequilibrio de forzas mundial. A declaración
firme de Zapatero de retornar os soldados desprazados no Irak
supón o golpe decisivo á coalición liderada pola Administración
Bush para poñer en marcha o Proxecto do Novo Século Ameri-
cano e, sobre todo, afortala o proxecto de construción europea
asentado no poder fundamental do eixo franco-alemán. A volta
de España ás liñas de proxección exterior dos gobernos demo-
cráticos anteriores á autocracia de Aznar pode soerguer a Cons-
titución Europea, resituar a posición sobre o mundo árabe e re-
cuperar as relacións privilexiadas con América Latina.

4.- No ámbito das políticas públicas, é moi cedo para pre-
ver cales poden ser as liñas polas que discorrerá o inmediato
futuro, dado que os retos son de gran calado. 

A democratización das institucións (democracia participati-
va) e o impulso definitivo ao Estado das Autonomías semella
tarefa imprescindíbel para asentar a democracia definitivamen-
te en España. O mapa electoral interno e os cambios en Euro-
pa favorecen a redefinición da Constitución e dos Estatutos
sendo obrigado buscar un consenso amplo que, en calquera ca-
so, debe superar os intentos de veto e inmobilismo cerril.

A calidade das políticas sectoriais e instrumentais só pode
mellorar nun contexto de diálogo e interlocución directa cos
cidadáns e axentes económicos e políticos. Así, o deseño e
implementación das políticas de educación, cultura, dinami-
zación económica, mercado de traballo e benestar social ha
situarse nas antípodas do modelo Aznar.♦

‘A vitoria do PSOE
afortala o proxecto de construción

europea asentado no poder
do eixo franco-alemán”

Son lugares de encontro que ofrecen os
servizos que precisa este colectivo

Locutorios,
consulados da inmigración

A este locutorio acoden sobretodo colombianos, ecuatorianos, peruanos e romaneses. A.N.T.

Os locutorios son un negocio
próspero. En xeral, a inmigra-
ción comeza a levantar cabeza, a
investir e a botar raíces, aínda
que non perda a súa relación cos
seus países de orixe e non deixe
de enviar cartos a casa. En Co-
lombia as remesas da emigración
son a segunda fonte de ingresos
do país detrás do petróleo e o
mesmo acontece con outros esta-
dos latinoamericanos.

“Agora os bancos comezan a
fixarse en nós porque xa somos
un negocio –di Jorge–, antes en-
trabas nunha entidade financeira
e sentíaste incómodo. En Améri-
ca o cliente sempre ten a razón e
por iso recibe unha boa e rápida

atención, aquí non é así e nós ti-
ñamos a sensación de que non
éramos ben recibidos”.

Xa antes de que o Banco de
España animase á banca a entrar
no negocio das transferencias dos
inmigrantes aos seus países de
orixe, algunhas entidades finan-
ceiras comezaran a adoptar medi-
das para achegarse a este colecti-
vo, pero os pasos son moi recen-
tes e non está claro que cheguen
a logralo, aínda que nalgúns ca-
sos os traballadores elixidos para
tratar cos inmigrantes tamén son
de procedencia foránea.

En España os bancos só con-
trolan o 10% das operacións de
transferencia de cartos da inmigra-

ción porque están en mans duns
locutorios que non só están máis
próximos aos inmigrantes, senón
que teñen unha rede nos países de
destino moito máis ampla. É dicir,
coñecen o mercado nas dúas ban-
das do Atlántico, mentres que os
bancos españois dominan desta
beira pero só entre a poboación lo-
cal. “Pero hai máis razóns –expli-
ca Jorge–: os locutorios ofrecen
prezos mellores que os bancos ou
que empresas como a Western
Unión”. Esta última compañía
norte-americana puxo un pé neste
mercado sobre todo entre os afri-
canos, pero para os latinos as em-
presas das súas nacionalidades
ofrecen máis confianza.♦

No punto de mira dos bancos
Chirac, Schroeder e Blair.



CÉSAR LORENZO GIL
Para os servizos secretos e a poli-
cía, a pista primordial na investi-
gación dos ataques de Madrid do
11 de marzo é a relacionada con
grupos integristas muslimes. Su-
perada a síndrome da ETA,
queda por saber por que se ig-
noraron as advertencias dou-
tras axencias estatais de segu-
ranza en relación á presenza de
activistas islámicos en España.

A pesar de que cada día pasou
moi lentamente des que trece
bombas estouraron en catro trens
de proximidade que se achega-
ban á estación de Atocha, o esta-
do enteiro segue conmocionado
por unha serie de ataques que
causaron 201 mortos –cifra que
aumentará nas próximas sema-
nas– e máis de 1.600 feridos. Pa-
ra o goberno, logo das dúbidas e
trapelas da fin de semana pree-
lectoral, a única pista válida polo
momento é a dalgunha organiza-
ción terrorista de carácter islámi-
co, segundo as detencións e pes-
quisas realizadas até o momento.

Entre o barullo destes primei-
ros pasos na investigación, parece
xa confirmado que, se finalmente
foi un grupo islámico o autor dos
ataques, este ten a ver co que rei-
vindicara o atentado contra a Casa
de España en Casablanca (Marro-
cos), no que morreron máis de 70
persoas o 16 de maio de 2003. En
realidade, a pista básica foi conse-
guida grazas á mochila que non
estourou e que conduciu ao locu-
torio telefónico que Jamal Zou-
gam rexentaba no barrio de Lava-
piés de Madrid. A través deste fío
van aparecendo, aos poucos e ca-
se de un en un, outros nomes ben
coñecidos pola policía antiterro-
rista desde os tempos en que Al-
Qaeda recibía diñeiro da CIA para
atacar os soviéticos en Afganistán,
na década do 1980.

Tal e como defenden os servi-
zos secretos marroquís, o goberno
español andou escaso de reflexos
na vixilancia dos sospeitosos de ac-
tividade proterrorista no seu propio
solo. Através da embaixada de Ma-
rrocos, o Centro Nacional de Inteli-
xencia (CNI) recibiu informes so-
bre a perigosidade de Zougam, os
seus antecedentes, as conexións co
Grupo Islámico Alxeriano –autor
de diversos atentados en Alxeria e
Francia– e o seu pasado de mujai-
din en Afganistán ou Chechenia.

Mais o seu bo comportamen-
to despistou o xuíz Baltasar Gar-
zón. El interrogouno durante o
proceso contra a célula española
responsábel nos atentados de
Nova York do 11 de setembro do
2001 mais non puido procesalo
por falta de probas.

O cebo etarra

En realidade, os informes do
CNI non consideraban posíbel

un atentado de tal magnitude en
territorio español. Hai que lem-
brar que o 11-M, Madrid estaba
practicamente sitiada pola poli-
cía, que tiña indicios de que a
ETA pretendía atentar antes das
eleccións do 14 de marzo. 

Por desgraza, a sospeita con-
firmouse, de tal xeito que tanto o
goberno Aznar como o servizo
secreto insistiu en culpar a ETA
da matanza de Atocha a pesar de
que tanto o material como o mo-
dus operandiestaban moi afasta-
dos do habitual no grupo armado
vasco. Esta teima, que tantas re-
percusións políticas tivo, inimi-
zou o CNI con outros servizos de

intelixencia, especialmente o ale-
mán, que non actuou antes contra
células árabes vixiadas dada a in-
sistencia de Madrid.

De feito, a día de hoxe, unha
parte importante do PP segue a de-
fender que foi a ETAa responsábel
dos atentados e até Silvio Berlus-
coni, primeiro ministro italiano,
afirmou o pasado 17 de marzo
–nunha entrevista para os xornais
Corriere della Serae La Stampa–
que esta organización “está impli-
cada dalgún xeito no masacre”,
nun xeito case desesperado de saír
na defensa do seu maior valedor
no contexto internacional, José
María Aznar.

Con certeza, só con fe inque-
brantábel ao xeito de Berlusconi
se pode defender a xestión da cri-
se por parte de Aznar. Sóubose
que tanto o secretario xeral das
Nacións Unidas, Kofi Annan, co-
mo o presidente da Comisión Eu-
ropea, Romano Prodi, se queixa-
ron publicamente da falta de in-
formación e até se fala que outros
membros destacados do Partido
Popular Europeo esixiron xa que
o PP deixe de ser a forza domi-
nante na súa liña de pensamento.
O efecto das alianzas cos EE UU
na poboación alertaron gobernos
tales como o portugués, o dina-
marqués ou o neerlandés.♦
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11 M: ATENTADOS EN MADRID

Marrocos advertira da perigosidade de Zougam, suposto líder do ataque

O servizo secreto,
sorprendido pola infraestrutura de Al-Qaeda

Obxectivo
Aznar
ou obxectivo
España?
A opinión pública pensa, con
coherencia, que os atentados
de Madrid foron un acto de
guerra. Pouco importa que os
detidos sexan marroquís (Ja-
mal Zougam, Mohamed Cha-
oui e Mohamed Bakali) e in-
dios (Vinai Kohli e Suresh
Kumar). A maioría da cidada-
nía interpreta o masacre como
desquite pola guerra do Irak.

Seguindo esta liña lóxica,
moitos medios estadouniden-
ses interpretaron como rendi-
ción a decisión do presidente
electo, José Luis Rodríguez
Zapatero, de tirar as tropas do
Irak antes do 30 de xuño. Al-
Qaeda vencería, seguindo este
razoamento. En realidade, esta
reacción é unha especie de de-
fensa a respecto de cambios
políticos que poñan en dúbida
a mantenza da invasión, aínda
hoxe sen o beneplácito das
Nacións Unidas nin da OTAN.

É por iso que xorde a dú-
bida se o obxectivo dos terro-
ristas era golpear os españois
ou crear unha reacción contra
Aznar. A favor deste último
argumento colócase o anuncio
das Brigadas de Abu Hafs el
Masri (que reivindicaron o 11-
M os atentados) de iniciar un-
ha tregua en toda a UE men-
tres o novo goberno manteña
a súa intención de se afastar
da alianza dos Açores.

Na liña contraria están
moitos servizos secretos euro-
peos. Segundo os seus infor-
mes, Francia podería ser víti-
ma dun atentado nos vindeiros
meses, a pesar da súa oposi-
ción ao ataque ao Irak e a súa
defensa da causa palestina.
Deste xeito, o Estado español
seguirá estando no punto de
mira no futuro, baixo a amea-
za constante dun terrorismo
indiscriminado e que mata es-
pecialmente poboación civil.

Non é estraño que o PP e o
PSOE xa pactaran un paquete
de medidas antiterroristas, que
pasan por aumentar a seguran-
za en aeroportos, medios de
transporte públicos e instala-
cións militares, enerxéticas e
políticas. O ministro do Inte-
rior en funcións, Ángel Ace-
bes, indicou que se aumentará
o orzamento para as forzas ar-
madas e a policía, que a partir
de agora terán novas funcións
no control fronteirizo e na pa-
trulla aérea e marítima.♦

Aínda non pasou tempo abondo
para saber que pouso quedará nas
mentes dos madrileños e demais
cidadáns do estado logo do masa-
cre do 11-M. Aínda hoxe é tempo
de loito, de dó e de enterro dos
mortos que tomaran aqueles trens
camiño do estudo e do traballo.
Obviamente, xa houbo unha re-
acción política, chea de matices,
e unha reacción social, baseada
na solidariedade e na unión.

Aos poucos minutos dos
atentados, centos de persoas
anónimas se achegaron a Ato-
cha a botar unha man. As reser-
vas de sangue ateigáronse en

menos de unha hora e nos días
seguintes posibilitouse man con
man que a cidade retornase á
normalidade.

O venres foi unha xornada
de bágoas en todo o estado e
parte do estranxeiro. Esquecé-
ronse reparos e a sociedade
uniuse baixo a convocatoria go-
bernamental “coas vítimas, coa
constitución e pola derrota do te-
rrorismo”, que nalgunhas cida-
des, caso de Ferrol e Lugo, até
saíu en español, coa presenza
detrás dos dirixentes do BNG.

Curiosa foi a imaxe dun
funcionario provincial traendo

a pancarta da cabeceira da Sub-
delegación do Goberno para a
mobilización de Pontevedra e a
presenza, por primeira vez na
súa vida, de altos cargos que
nin sabían como camiñar nunha
manifestación.

Mais eses actos de repulsa
uniron a cidadanía, de xeito
destacado en Galiza, (como ho-
menaxe ás vítimas denantes das
outras concentracións en de-
manda de información), desde
os que berraban “ETA, non” até
os que levaban o seu modesto
cartaz no que se esixía a verda-
de antes dos comicios.♦

Dor mais non xenreira

O 30 por cento dos mortos de
Madrid eran estranxeiros. Moitos
deles inmigrantes irregulares que
pagaron coa súa vida a cédula de
nacionalidade para os seus fami-
liares, unha medida digna e acer-
tada de Aznar, para impedir que
pasase o mesmo que nas Torres
Xemelgas de Nova York, onde

moitos inmigrantes sen papeis fi-
caron sen dereito a cobrar a in-
demnización.

Esta peaxe de sangue fixo
percorrer a través da sociedade
un regueiro de simpatía cara aos
colombianos, ecuatorianos, ma-
rroquís ou romaneses, entre ou-
tros, que perderon a vida en Ato-

cha. Se no resto de Europa, a ex-
trema dereita se aproveita do
odio xenófobo para cazar votos
entre os descontentes, Madrid
olla hoxe os seus estranxeiros
coma uns madrileños máis, que
choran os seus mortos de idénti-
co xeito ca os nados en Guadala-
jara ou Alcalá.♦

Sangue inmigrante

A manifestación de Vigo foi a máis numerosa da Galiza.                                                                                 PACO VILABARROS



CÉSAR LORENZO GIL
O desexo de cambio, paradoxal-
mente, mantivo no poder a Ma-
nuel Chaves na Junta de Anda-
lucía. A súa rotunda vitoria
favorece a reforma do Estatu-
to, anunciada desde hai meses.

Manuel Chaves pode darse por
satisfeito. No seu caso, o desgas-
te do poder non existe e tras dúas
lexislaturas sen maioría absoluta,
favoreceuse da dinámica de cam-
bio no Estado para aumentar os
seus resultados en 450.000 votos
e obter máis do 50 por cento dos
sufraxios, un resultado histórico
que lle facilita un absoluto control
do Parlamento sevillano, con 62
dos 109 escanos autónomos.

Mais alén do fenómeno Zapa-
tero, Chaves conseguiu ilusionar
os andaluces con políticas de
fondo calado social e promesas
precisas para a próxima lexislatu-
ra. De feito, unha vez reelecto, o
presidente andaluz esixiu do no-
vo goberno central o pagamento

da débeda estatal contraída con
Andalucía. “Tan pronto se consti-
túa o novo parlamento, demanda-
rei do novo gabinete a creación
dunha comisión mixta que nego-
cie este asunto”, indicou.

Chaves recoñeceu que a vito-
ria de Zapatero era unha boa no-
va para os andaluces. “Non é só
que conseguísemos un goberno
amigo senón que polo menos, o
voso presidente poderá entrevis-
tarse co seu homólogo estatal
sen ningún problema”, comen-
tou en alusión á ausencia de co-
municación entre el e José María
Aznar nos últimos anos.

O socialista indicou que o ro-
tundo triunfo non vai mudar a
súa actitude no poder. “Esta
maioría non é un talón en bran-
co. Sei que é un voto plural e
asumirei os compromisos nece-
sarios para o crecemento da nosa
autonomía”, indicou.

O meirande compromiso
desta lexislatura é a aprobación
dun novo Estatuto que primaría

principalmente o financiamento.
Os dous terzos necesarios para
promover o debate no Parlamen-
to estatal son facilmente conse-
guíbeis, achegándose aos anda-
lucistas ou a Izquierda Unida,
forzas presumibelmente dispos-
tas ao aumento do autogoberno.

Ademais, Chaves xa publi-
cou as vinte e catro competen-
cias que se deberán traspasar á
autonomía nos vindeiros meses.
Entre estas, as máis destacadas
son a xestión dalgunhas cuncas
hidrográficas e o control de orga-
nismos educativos e sanitarios.

O futuro de Teófila

O PP andaluz non quere cambios
inmediatos, ao menos até o próxi-
mo congreso, que se celebrará o
ano que vén. Para moitos, a men-
saxe de Teófila Martínez, candi-
data popular desde as eleccións
do 2000, xa ficou resesa, mais pa-
ra o aparato oficial, o seu relevo
inmediato sería unha mostra de

debilidade. Mariano Raxoi, en ca-
lidade de secretario xeral, respal-
dou a actuación da ex alcaldesa
de Cádiz e defendeu o avance so-
cial do seu partido, a pesar de que
o PP perdeu un 7 por cento dos
votos o pasado 14 de marzo.

Contodo, a propia Martínez
confía nas súas propias posibili-
dades e garante o seu sacrificio
nos vindeiros anos. “Non tirarei a
toalla. Son unha persoa de firmes
conviccións sobre o que Andalu-
cía precisa e non son unha políti-
ca que abandone por un éxito ou
un fracaso. Non estou en política
para iso”, subliñou, aínda que re-
coñeceu estar “á disposición do
partido para o que me esixan”.

En realidade, os malos resul-
tados e a perda de poder en Ma-
drid poden modificar moito a
propia situación do PP andaluz.
A pesar de que existen 150 mu-
nicipios onde goberna o centro-
dereita e que a influencia no go-
berno Aznar foi decisiva mercé a
Javier Arenas, o certo é que nun-

ca se rachou a primacía socialis-
ta nesta comunidade e voces crí-
ticas do partido, caso do ex mi-
nistro de Traballo, Manuel Pi-
mentel, acabaron fóra do partido.

Minorías absolutas

No panorama político andaluz,
dúas propostas novas se presenta-
ban por primeira vez. Pimentel
debutou co seu Foro Andaluz con
53.098 votos, ben lonxe da cuarta
forza política, o Partido Andalu-
cista (275.940 votos). A mensaxe
centrista e cinxida ao cristianismo
humanista do ex ministro non ca-
llou entre a poboación, a pesar do
prestixio democrático do primei-
ro desertor do aznarismo.

Pedro Pacheco, ex alcalde de
Jerez de la Frontera e ex destaca-
do líder andalucista, fracasou co
seu Partido Socialista Andaluz.
Os seus 41.913 votos foron insufi-
cientes para alcanzar a acta de de-
putado e a súa baixa será das máis
importantes na nova cámara.♦
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Xoves 11-M : o espertador soa,
como cada xornada, ás sete e
media. Dez minutos despois,
Iñaki Gabilondo fala dunhas ex-
plosións nuns trens de proximi-
dade que chegan á estación de
Atocha. De camiño ao colexio
das miñas fillas, cada cinco mi-
nutos o sangue, a morte, o medo
vaise apoderando de nós a medi-
da que chegan as noticias e dis-
tintos reporteiros propios e im-
provisados van dando conta da
traxedia que devirá en masacre
unha hora despois. Unha nube de
incredulidade e anguria cóbreme
os cinco sentidos. Vou coma un
autómata. Non sei que pensar,
nin a onde ir, nin que facer. Ne-
cesito respirar. Os xornalistas
que informan din que non se po-
den achegar a moitos metros da
estación porque o perigo conti-
núa e os artificieiros están a ex-
plosionar outros artefactos. Que-
do pendurado da radio para todo
o día e a noite. Chama moita
xente á casa para saber se esta-
mos ben. Outros para preguntar-
me que penso da autoría. Miña

filla maior –17 anos–, cando sae
do colexio, sentencia que seme-
llante carnizaría non pode ser
obra da ETA. Ese é o diagnósti-
co do Goberno, mesmo do lehen-
dakari. As detencións e intentos
anteriores, polo menos no papel,
demostran que é unha posibilida-
de que hai que ter en conta. O
número de mortos, de feridos vai
medrando. Un reporteiro narra
que ve dende a rúa próxima os
mortos pegados aos cristais dun
vagón como na película Titanic...
non se moven... non se moven! 

Venres 12- M: a muller que
está diante de mín no quiosco dos
periódicos berra: parece un bom-
bardeo dunha guerra! Xa onte al-

gún comentarista falaba de que o
único antecedente desta situación
en Madrid se remontaba á Guerra
do 36. Dentro da miña nube van-
me encaixando as pezas. A SER
vai desgranando informacións
que abren o abano de posibilia-
des do terrorismo islámico. O
Goberno insiste na pista da ETA
e aproveita para repetir machaco-
namente os argumentos que
apoian esa tese dun xeito que co-
meza a ser sospeitoso. A sede de
información tórnase insoportá-
bel. Un amigo meu, médico da
Paz, cóntalle por teléfono á miña
muller a xornada de onte. Eu pre-
firo non falar con el. Como tam-
pouco quero ver imaxes. A miña

filla di que o 11-M  é a data que
fai ano e medio do 11 de Setem-
bro. Eu non caera na conta por
máis que se falaba de que o ma-
sacre, polo seu volume e efectos,
lembraba aquela situación. 

Sábado 13-M: Imos xantar á
casa duns amigos na rúa Goya.
Unha chamada ao móbil dun dos
invitados avisa da concentración
ás seis da tarde diante da sede do
PP para exisir información veraz.
Minutos antes de saír Raxoi na te-
levisión avisa da ilegalidade desa
manifestación. Imos a pé. Miles
de persoas vanse xuntando. Sere-
mos uns tres mil. Fago unhas de-
claracións que me pide unha ra-
dio irlandesa no meu inglés parti-

cular. Pásannos o aviso da con-
centración ás 12 da noite en Sol.
Alí, a esa hora , radio na orella.
Acebes fala das detencións. A
SER di que forzado porque a no-
ticia xa se filtrara á SER. Un ami-
go dirame ao día seguinte que, se-
gundo un ex presidente do Con-
greso, o propio Rei chamou para
forzar o anuncio. Tamén a esa ho-
ra a Xunta Electoral Central está
reunida no Parlamento. Coménta-
se o incidente de Barcelona. Fála-
se de suspender as eleccións. Se-
remos uns cinco ou seis mil.

Domingo 14-M: Imos votar.
Vén xantar á casa un xuíz amigo
e a súa familia. Estamos de acor-
do en que non sabemos o que pa-
sará. Nun momento dado afirmo
que só confío na vaga que veña
de Andalucía e de Catalunya. A
noite que ía para longa, de súpe-
to, tórnase curta... moi curta.. e
sorprendente. Volveume envol-
ver outra nube sen darme tempo
de poñer os pés na terra. Aínda
que na obra de Samuel Beckett
Godot non chegaba, esta vez
chegou.♦

Catro días de marzo
MANUEL LOMBAO

Crónica dunha testemuña do 11-M e da voráxine de acontecementos que cul-
minou coa elección de Zapatero como novo presidente do goberno central.

Madrid

A contundente vitoria, refrendo da futura reforma do Estatuto

Chaves favorécese do vendaval Zapatero

ELECCIÓNS EN ANDALUCÍA

Manuel Chaves, presidente andaluz, conseguiu a súa sexta vitoria consecutiva.
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O 70 por cento dos votantes
rusos escolleu a Vladimir Pu-
tin nas eleccións. A bonanza
económica e a normalidade
institucional foron os seus mé-
ritos. Para a oposición e algúns
observadores internacionais, a
democracia está en perigo.

Cumpríronse as previsións en
Rusia e Vladimir Putin revalidou
o seu mandato dun xeito demole-
dor. As súas promesas de crece-
mento económico e de continui-
dade na transición ao capitalis-
mo convenceron un electorado
ávido de estabilidade, segundo
todas as enquisas.

Os grandes obxectivos do seu
novo goberno son a recuperación
dos servizos públicos para a mei-
rande parte da poboación, o
mantemento da medra económi-
ca e a fixación de regras políticas
en temas tan importantes como
os medios de comunicación. Así
o refrendou ao sabérense os pri-
meiros resultados das eleccións
do 14 de marzo, ao tempo que
defendía o fortalecemento dun
sistema pluripartidista.

Arestora, un cuarto da pobo-
ación rusa vive na pobreza. Putin
comprometeuse a repartir os ga-
ños da bonanza económica entre
os menos favorecidos, restauran-
do parcialmente servizos públi-
cos que funcionaran durante o
período soviético. “Todo debe
facerse con tino, para non poñer
en risco a nosa estabilidade”,
afirmou o presidente de Rusia.

Críticas internacionais

O comunista Nikolai Kharitonov
foi o segundo candidato con máis
votos, cun 14,3 por cento dos su-
fraxios. Xa aínda máis lonxe de
Putin ficaron o nacionalista Ser-
gei Glaziev (4,2 por cento) e o li-
beral Irina Khakamada (3,8).

Xustamente, Khakamada foi o
máis crítico coa vitoria de Putin.
Segundo o liberal, o goberno utili-

zou en proveito propio os medios
de comunicación e usou a xustiza,
durante os últimos anos, para se
desfacer de rivais políticos, caso
do magnate petroleiro Mikhail Jo-
dorkovski, procesado por suposta
fraude e evasión fiscal.

De Washington tamén Putin
recibiu unha orellada. Tanto o se-
cretario de Estado, Colin Powell,
como a asesora de Seguridade Na-
cional, Condoleeza Rice, critica-

ron duramente a maneira de se
conducir nos medios de comuni-
cación. “Non houbo un acceso
normal á televisión por parte de
todos os candidatos”, dixo Rice.
“A democracia precisa de transpa-
rencia; e en Rusia hai que avanzar
moito para conseguila”, concluíu,
deixando patente a desconfianza
estadounidense cara a un goberno
que non apoiou a George Bush na
Guerra do Irak.♦
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O conxunto de propostas
e debates que se viñeron
abordando na reunión
anual do Parlamento chi-
nés suxire algunhas refle-
xións. En primeiro lugar,
no plano da reforma polí-
tica, eternamente ausente
no substancial no longo proceso de cambio
na China. O recoñecemento da pluralidade
nas formas de propiedade, con especial
mención da propiedade privada ¿podería
supoñer a aceptación tamén do pluralismo
político? Un maior recoñecemento dos de-
reitos humanos ¿implicará unha maior de-
mocratización do sistema? Certamente,
eses dous aspectos, os máis sobresaíntes
das modificacións constitucionais que se
propuxeron, suxiren matices e se podería
pensar na afirmación dunha lenta tendencia
cara a unha maior democratización do siste-
ma político, principal dificultade na estabi-
lidade chinesa para os próximos anos e a
primeira e incuestionábel para acadar un
dos principais obxectivos da reforma, a uni-
ficación do país con Taiwán.

Pero, sorpresas á parte, é difícil que esa li-
beralización formal carrexe algún tipo de li-
beralización política a curto prazo. Máis ben
trátase doutra mostra da evidente capacidade
de adecuación dos dirixentes chineses, moti-
vada tanto por circunstancias externas como
internas. Benvidas sexan as reformas, pero
democracia e pluralismo non serán sinóni-
mos na China. Afondar na democracia signi-
fica mellorar o sistema de asembleas popula-
res dende o nivel central até os niveis de ba-
se. O sistema multipartidista na China con-

témplase como un mecanismo de partici-
pación no poder (a través da Conferencia Po-
lítica Consultiva, onde se integran os demais
partidos legais) e nunca de oposición ou al-
ternativa ao Partido Comunista. E en tal orde
de cousas non existen nin fisuras nin tensións
no actual equipo diri-
xente. O peche de filas é
total. O sentido final das
reformas neste plano
non é outro que o forta-
lecemento da legalida-
de, a institucionali-
zación dun estado de
dereito que non impli-
que a desnaturalización
do actual poder político:
¿a cadratura do círculo?

En segundo lugar, e
aquí podería atoparse un dos sinais de iden-
tidade do novo equipo que lidera Hu Jintao:
o xiro social. Oficialmente se interesou des-
tacar que no informe de xestión presentado
polo primeiro ministro, Wen Jiabao, soa-
mente 20 dos 107 minutos –os chineses mí-
deno todo– que durou a súa exposición, fo-
ron dedicados a enxalzar os logros do exer-
cicio anterior. Como non podía ser doutra
forma nun dirixente que por primeira vez
comparecía ante o Parlamento, a súa mira-

da se dirixiu cara ao futu-
ro e apuntando dúas ideas
esenciais: non vale o cre-
cemento a calquera pre-
zo, cómpre reintroducir o
concepto da prosperida-
de común. Iso significa
que cobrarán forza nos

próximos anos a xustiza social ou o desen-
volvemento sostíbel e se adoptarán políticas
máis activas para corrixir as desigualdades
e desequilibrios sociais e territoriais.

Hu Jintao quere pechar a etapa do “enri-
quecerse é glorioso” –e uns a costa da suor

doutros– para salientar
a necesidade de “enri-
quecerse todos xuntos”.
A supresión do igualita-
rismo maoísta, recorda
Hu Angang, economis-
ta da Universidade Xin-
hua, derivou na acele-
ración de versións moi
extremas da desigual-
dade, que agora se in-
tentarán corrixir.

Cambios e xiros,
pois, que amplían a reforma e acentúan a
súa complexidade social, facendo inevitá-
bel un maior pluralismo de ideas que con
toda probabilidade repercutirá tamén na ac-
tividade política con forza abondo como pa-
ra alterar o seu funcionamento tradicional.
En anticiparse ou resistirse pode radicar a
viabilidade futura do réxime chinés.♦

XULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org) e
membro do Consello Asesor de Casa Asia.

A cadratura do círculo
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Na China cobrarán forza
nos próximos anos
a xustiza social ou
o desenvolvemento

sostíbel”

Depende
de onde
veña
GUSTAVO LUCA

Oque o gabinete de
Bush chama guerra
contra o terrorismo

diríxese preferentemente
contra os musulmáns. Vin-
te e catro das trinta e seis
organizacións proscritas
polo Departamento de
Estado son musulmás. O
resto fórmano a ETA, os
paramilitares británicos
dos Seis Condados de
Irlanda e as guerrillas
comunistas de Colombia e
o Perú. Os Estados Unidos
non meten na famosa lista
negra os grupos armados
hindús da India ou Sri
Lanka nin os cristiáns. Só
aos musulmáns.

Noutra lista do
Departamento de Estado
están anotadas vinte e seis
nacionalidades
consideradas de risco.
Quer dicir, que todos os na-
turais desta relación están
suxeitos a un sistema de li-
berdade condicionada. Des-
tes vinte e seis países só Co-
rea do Norte non é
musulmá. En decembro de
2003 meteron a Armenia
no lote pero ao embaixador
deste país nos Estados Uni-
dos abondoulle con
lembrar que os armenios
son cristiáns. Borráronos
da lista decontado e
pedíronlles escusas.

O Departamento de
Inmigración norteamericano
non lles aplica os rigores dos
sospeitosos habituais aos co-
reanos do Sul, iguais en
lingua e cultura aos do Nor-
te comunista que si son acre-
edores de vixilancia. Os
cubanos que chegan a pisar
a fronteira dos Estados Uni-
dos son tratados por un esta-
tuto privilexiado. Se os
cachan no mar alto, non. Es-
tas diferenzas entre coreanos
e cubanos non se dan entre
musulmáns que son conside-
rados un perigo sen
excepción. Para Michael
Mann, profesor de socioloxía
en California, os Estados
Unidos ten unha guerra
declarada contra os pobos
de relixión musulmá. Mais
non son os signos externos
do capitalismo consumista,
comúns a Occidente, o que
critican os islámicos. As súas
protestas son estritamente
políticas: a ocupación de Pa-
lestina, as bases militares
norteamericanas en Arabia e
a destrución do Iraq iniciada
no 91. Aínda preme no peito
a traxedia desta semana can-
do se levanta a promesa de
acabar coa violencia veña de
onde veña. Pero algúns esta-
dos non a consideran violen-
cia cando son eles os que a
producen.♦♦

A oposición denuncia o control oficial dos medios de comunicación

Putin promete manter
a medra económica en Rusia

Vladimir Putin obtivo o 70 por cento dos votos.



RUBÉN VALVERDE
Terceiro Tempo, Lembranza,
Inter do Vao, Trasnos, Cen Gai-
teiros, Teboada... Son nomes de
equipos que non pasarán á his-
toria por acadaren ningún título
internacional. Participan en Vi-
go en Xogo. Unha liga de equi-
pos modestos de fútbol-7, fútbol
sala e baloncesto que reúne to-
das as fins de semana  4.000
persoas nas distintas instala-
cións municipais da cidade. A
iniciativa comezou hai máis dun-
ha década e é única en Galicia.

Hai 13 anos, un grupo de amigos
decidiu organizar unha competi-
ción local de fútbol sala para que
os rapaces puidesen darlle conti-
nuidade ao deporte que viñan prac-
ticando en categorías inferiores,
unha vez comprobado que non ían
converterse en Maradona nin Pelé.
Na primeira tempada inscribíronse
16 equipos. Daquela, a única alter-
nativa na cidade era organizar un
equipo de fútbol-praia. O maior in-
conveniente que tiña para a xente
nova de Vigo a competición de
“praias” era que estaba chea de ve-
teranos con non moita mobilidade. 

Pouco a pouco, a liga de Vigo
en Xogo foi gañando sona na cida-
de. Cada vez foron inscribíndose
máis equipos. A organización che-
gou a un acordo co Concello para
a cesión das pistas. Xurdiu a idea
de organizar competicións de fút-
bol-7. Para iso, puxéronse a dispo-
sición os campos de herba artifi-
cial municipais. Pronto se conver-
teu no deporte máis demandado.

“Agora é case imposíbel que poi-
damos inscribir máis equipos por-
que estamos no límite de ocupa-
ción e non hai apenas baixas dun
ano para outro”, comenta un dos
actuais organizadores.

A masiva inscrición que se
deu nos últimos anos fixo que un-
ha fundación se fixese cargo da
organización, “pola gran cantida-
de de cartos que había que fiscali-
zar”. Chámase Vigo Deporte (VI-
DE) e con ela colaboran diversas
empresas. O seu obxectivo é pro-
mover a práctica deportiva entre a

base, “para que non só os clubs de
elite reciban axudas”. Na actuali-
dade hai inscritos 290 equipos e
máis de 4.000 fichas. Para formar
un conxunto hai que pagar 240
euros, máis 60 por ficha. Ade-
mais, hai que pagar tamén 12 eu-
ros de seguro médico. 

Deses cartos, págase un tanto
por cento polo alugueiro das pis-
tas e tamén aos árbitros. En total
hai 35 colexiados que cobran
11,50 euros por partido, máis 1,5
euros en concepto de primas por
custe de desprazamento -que ob-

viamente non cobren nin os gas-
tos do autobús. 

A liga de Vigo en Xogo só ten
parangón en Madrid, Valencia e
Bilbao. Esta última foi a cidade
pioneira en organizar unha com-
petición destas características.
VIDE está negociado coas funda-
cións das outras tres cidades a or-
ganización dun campionato entre
os gañadores das distintas compe-
ticións das primeiras divisións.
Tanto fútbol sala, coma fútbol-7
teñen tres categorías nas que se
pode ascender e descender.♦
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Derrota
sen honra
MANUEL PAMPÍN

¿Por que se disputaron
as competicións na fin
de semana?; ¿por que

o futuro ex-goberno decidiu
que os equipos españois
xogasen a UEFA e a liga?...
¿foi outra mentira máis
tratando de dar imaxe de
normalidade
“democrática” a través do
deporte?

A situación de alarma e
indignación social eran tan
graves que ninguén
reparou nestes detalles,
pero en frío, e xa
consumado o fracaso
electoral do PP, mesmo no
ámbito deportivo se
constata a manipulación.

Barcelona, Vila-real,
Valencia e Mallorca non
querían disputar os seus
partidos europeos, pero o
goberno, por medio da
Federación Española de
Fútbol, fíxolle chegar á
UEFA unha mensaxe
categórica de que había que
xogar; iso si, con minutos
de silencio, brazaletes
negros e todo o demáis…
puro paripé e
instrumentalización. 

¿Cómo se concibe que
sexa suspendida a campaña
electoral, e que se celebren
como se tal cousa torneos
deportivos, cando ademais
os implicados non querían
facelo?

Sería de baixeza persoal
e inmoral frivolizar ou non
ser rigoroso nun asunto tan
serio, pero a dedución
semella clara; coa que lles
estaba caendo enriba a
Aznar e compañía polas
súas mentiras en torno aos
atentados; co terríbel
manexo que facían de
mortos e feridos, levaron á
súa máxima expresión o
histórico axioma do Imperio
Romano: “pan e circo”.

Mentres a xente seguise
vendo o fútbol non
reflexionaría sobre a
perversión política dun
goberno que xa vivía as
peores horas, os últimos
estertores; esa actitude foi
unha pa máis de terra
sobre a propia tumba do
PP; desde o comezo, non
souberon perder.

Supoño que o gran
perdedor, Raxoi, coñece
frases lendarias como
“mellor morrer de pé que
vivir de xeonllos” (o Che),
ou “prefiro honra sen
barcos que barcos sen
honra” (almirante Casto
Méndez Núñez), pero nesta
ocasión nin sequera a súa
afección aos deportes e a
ler o Marca lle serviron
para saber caer con
elegancia.

A derrota sempre leva
en si mesma un
romantismo que non ten a
vitoria; pero estes
perdedores andan tan
escasos diso como sobrados
de arrogancia. Así lles foi.♦♦

Vigo en Xogo é unha iniciativa de deporte base pioneira en Galicia

Deporte de fin de semana

No campo do Polideportivo do Carme xóganse partidos todas as fins de semana.                                                 PACO VILABARROS



Fernández Paz,
en coreano
O escritor Agustín Fernández Paz confír-
mase como o autor máis traducido das no-
sas letras, e non só nas línguas más próxi-
mas. A editorial Myung Jin publicará pro-
ximamente en coreano o libro O meu no-
me é Skywalker. Ao tempo súmanse novos
títulos do autor en portugués como o re-
cente O laboratorio do doutor Nogueira.
En breve, Fernández Paz publicará un
novo libro en Xerais, na colección Fóra
de Xogo, titulado Tres pasos polo miste-
rio, na estela doutras obras de intriga.♦

Festa literaria
en Sarria
Música, arte e literatura danse a man na
festa literaria que o día 27 terá lugar en
Sarria, convocada pola Asociación cultu-
ral Ergueitos. O acto celébrase con moti-
vo da entrega da cuarta edición do pre-
mio Fiz Vergara Vilariño que nesta oca-
sión recaiu no libro O whisky na barrica
de Miguel Mato Fondo. Estarán presentes
os membros do xurado, Xosé Mª Álvarez
Cáccamo, Marta Dacosta e Xesús Pereira
e actuará como mantedor o poeta Estevo
Creus, gañador da edición anterior.♦

Manuel Alegre
novela o exilio
portugués
Como un verdadeiro acontecemento litera-
rio se está a presentar en Portugal Rafael, a
nova novela de Manuel Alegre na que narra
o exilio dos portugueses durante a ditadura
salazarista. Mário Soares en Lisboa e José
Augusto Seabra en Porto arrouparon o autor
nos actos nos que fixo pública esta nova his-
toria que tanto ten da súa propia biografía. A
obra pasa a literatura os cincentos anos que
van desde os finais da década dos cincuenta
até as vésperas do 25 de abril de 1974, tem-
po no que tantos portugueses como o propio
Alegre tiveron que abandonar o seu país.♦

s centros de arte pecharon e os te-
atros adiaron a programación en
sinal de loito polos máis de dous-
centos asasinados nos trens de
proximidade de Madrid. Deixou-

se de estrear, por exemplo, O ano do cometa,
do CDG, dirixida por Quico Cadaval a partir
de textos de Álvaro Cunqueiro, que chegará fi-
nalmente á escena en Compostela o próximo
19 de marzo. Estarán daquela un grupo de es-
critores percorrendo o camiño de Santiago,
desde o Cebreiro até Compostela, unha ruta na
que ía participar Luísa Villalta que estará na

mente de moitos cando o próximo domingo se
celebre o Día Mundial da Poesía. Con música
en cambio homenaxean a Manuel Balboa na
Coruña, nun concerto da Real Filharmonía. Na
cidade a Fundación Caixa Galicia abriu a mos-
tra Plein mer na que o fotógrafo da Axencia
Magnum Jean Gaumy retrata a vida dos mari-
ñeiros do Gran Sol e tamén será A Coruña a ci-
dade que os días 26 e 27 acollerá as xornadas
sobre Luís Seoane nas que participarán entre
outros Mª Antonia Pérez, Xosé Luís Axeitos,
Xesús Alonso Montero, Isaac Díaz Pardo, Al-
berto González Alegre ou Euloxio Ruibal.♦
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Fiz Vergara Vilariño.



A.N.T.
Poucos son os artistas que che-
gan a ser considerados clásicos
en vida. Ao fotógrafo Elliott
Erwitt (París, 1928) aconté-
celle e algunhas das obras
que agora están expostas no
Auditorio de Galiza de Com-
postela convertéronse en ico-
nas dun tempo e forman par-
te xa da historia da fotografía.

Erwitt é autor dalgunhas ima-
xes que poden vir de corrido á
mente como aquel bico reflec-
tido no retrovisor, os famosos
retratos de Marylin Monroe,
Grace Kelly ou a enloitada Jac-
kie Kennedy ou o tétrico cam-
po de concentración de Ausch-
witz xa abandonado. 

Desde as primeiras fotogra-
fías de Nova York dos anos co-
renta até as imaxes tiradas en
Arxentina ou Finlandia xa neste
século, a mostra do Auditorio de
Galiza recolle máis de cincuenta
anos da obra dun dos autores vi-
vos de máis prestixio no mundo
da fotografía. No medio, instan-
tes recollidos pola súa cámara
que quedan xa para o imaxinario
dunha época como as súas múl-
tiplas fotografías de cans ou a
súa forma particular de ver unha
cidade coma Nova York. Elliott
Erwitt é autor de grandes retra-
tos como dan conta o maxestuo-
so de Simone de Beauvoir, o
histórico da compunxida Jackie
Kennedy no enterro do seu ho-
me, o glamouroso momento que
captou de Grace Kelly ou a de-
safiante pose de Jack Kerouak.
Porén, o fotógrafo conseguiu
eternizar tamén instantes de du-
ro dramatismo como o cativo
negro que se coloca na sen unha
pistola ou a nai de Robert Capa
nunha pose desesperada sobre a
tumba do seu fillo. 

Khrushchev con Nixon

Considerada unha das princi-
pais figuras da histórica axen-
cia Magnum, na obra de Elliot
hai lugar abondo así mesmo pa-
ra a captura de instantaneas da
vida cotiá, para os retratos de
multitude de seres anónimos
que conforman a forma de vida
dun tempo. O mariñeiro de Ti-
mes Square, o neno que se
monta por fora nun tranvía de
Barcelona, a parella que danza
nunha cociña de Valencia, unha

voda en Siberia ou a bicicleta
cargada cun vello, un cativo e
dúas longas barras de pan que
circula por unha estrada da Pro-
venza. Xunta elas, imaxes xa
históricas como o novo e barba-
do Fidel Castro na Habana de
1964 ou o encontro de Nikita
Khrushchev con Richard Nixon
no Moscú de 1959. O obxecti-
vo do fotógrafo non deixa de
mirar durante todas estas déca-
das e chega ao novo milenio de
tecnoloxías por veces falsifica-
doras advertindo cunha lenda

que “ningunha destas fotografí-
as foi alterada nin manipulada
electrónicamente”. 

Conserva así Elliot Erwitt a
través dos anos o espírito daque-
les pioneiros da Axencia Mag-
num cos que tratou e que o convi-
daron a ser un máis da casa, un
dos seus membros máis destaca-
dos. Nacido en París en 1928 a
súa familia emigrou a Nova York
en 1939 e instalouse en Los An-
geles en 1941. Afotografía entrou
na súa vida cando adolescente e
foi tamén en Nova York onde se

fixo profesional e coñeceu a Ro-
bert Capa, quen o había de convi-
dar para entrar na axencia Mag-
num en 1953, entidade que presi-
diu en varias ocasións. Asúa obra
fotográfica traspasou fronteiras e
foi coñecida internacionalmente
tanto en traballos xornalísticos
como en anuncios ou ilustracións.
A obra de Erwitt inclúe tamén a
realización de películas, docu-
mentais e entre elas, e a publica-
ción de varios libros como Euro-
pa oriental ou Fotógrafos e anti-
fotografías.♦
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Luísa Villalta segue na lembranza
dos escritores e xentes da cultura.
Diferentes homenaxes dóense da
súbita morte da poeta coruñesa.

Máis de vinte escritores parti-
cipan na sección especial da pu-
blicación portuguesa Incomuni-
dade, distribuída na rede, dedica-
da a Luísa Villalta. Autores por-
tugueses, galegos e vascos lem-
bran a poeta finada o pasado 6 de
marzo nunha sección titulada En
amor da Luísa. En Pontevedra, o
2 de abril celebrarase un recital
poético na súa memoria na aper-
tura do programa ‘Abril dos li-
bros’ que se ía inaugurar cun ma-
nifesto de Villalta. Tamén un gru-
po de poetas recitarán pola rúa na
lembranza de Luísa o próximo
domingo 21 de marzo, Día Mun-
dial da Poesía. A Asociación de
Escritores en Lingua Galega pre-
para tamén unha homenaxe que

se celebrará na Coruña. 
A repentina morte de Luísa

Villalta conmocionou os moitos
amigos do mundo das letras que
a poeta tiña non só na Galiza se-
nón tamén en Portugal. A escri-
tora inaugurara co seu libro Ro-
ta ao interior do ollo (Lisboa,
1995) as Edições Tema, promo-
vidas polo poeta e editor Alber-
to Augusto Miranda que está ta-
mén detrás da publicación elec-
trónica Incomunidade (http://in-
comunidade.com.sapo.pt), que
abriu no mesmo momento de
coñecer a noticia da súa morte
unha sección especial de home-
naxe. En amor da Luísa recolle
unha semblanza biográfica e li-
teraria da autora na que se reco-
ñece como “uma das vozes mais
fundamente marcantes do con-
temporâneo universo literário
galego”. Ademais, a sección es-
pecial inclúe o libro da escritora

publicado en Tema e un ensaio
sobre a súa obra da autoría de
Fernando Martinho Guimarães. 

Pero é na sección de colabora-
cións onde se aprecia con profun-
da intensidade tanto a dor que
causou a súa morte como o admi-
rada e querida que era por unha
manchea de escritores. Aí está a
incredulidade de Luis Graça, que
coñeceu a poeta nun encontro lu-
so-galaico da Universidade Nova
de Lisboa, para quen o seu mundo
“ficou com menos um bocadin-
ho” ou a teimosía de Urbano Bet-
tancourt que non quería confirmar
a noticia por moitos correos elec-
trónicos que abrira cando aínda na
véspera recibira nos Açores un da
propia Luísa no que daba conta da
recepción do “Suplemento Aço-
riano de Artes e Letras” que in-
cluía o seu poema “Paz/lestina”.
Alberte Momán, César Morán,
Helena Villar Janeiro, Igor Lugrís,

Itxaro Banda, José Carlos Soares,
Maite Dono, Mário Herrero, Ro-
mán Raña, Rosa Aneiros ou Eva
Cabo son algúns dos autores que
participan nesta publicación espe-
cial na que a maioría das colabo-
racións son precisamente poemas
dedicados a Luísa Villalta. 

Música e poesía

Tamén en Pontevedra se notará a
ausencia da poeta, xa que era ela
a encargada de abrir o programa
de actividades ‘Abril dos Li-
bros’, neste 2004 no que o Con-
cello conmemora o Ano da Mú-
sica. A escritora aceptara o en-
cargo de elaborar un manifesto
no que falaría da relación da mú-
sica e a literatura, as dúas artes
que marcaban a súa traxectoria
creativa e investigadora, e que
ela mesma lería en Pontevedra o
2 de abril. A organización deci-

diu artellar para ese día un acto
no que distintos escritores ami-
gos da poeta entre os que se ato-
pan Xosé Mª Álvarez Cáccamo
e Miguel-Anxo Fernán-Vello, le-
rán textos de Villalta nunha se-
sión que comezará ás sete da tar-
de e na que ademais da literatu-
ra, tamén a música terá presenza. 

A poeta Verónica Fernández
convocou un grupo de escritores
para que reciten polas rúas de
Compostela o próximo 21 de
marzo, Día Mundial de Poesía.
A comitiva poética sairá ás 17
horas da Alameda de Santiago e
dirixirase até o Obradoiro, lendo
con megafonía os poemas que
cada quen escolla. Chámanlle
ao acto “Acción poética ambu-
lante en homenaxe a Luísa Vi-
llalta” e até o momento confir-
maron a súa asistencia Sechu
Sende, Rosa Aneiros ou Alberte
Momán, entre outros.♦

Luísa Villalta lembrada en Portugal
Pontevedra abre o ‘Abril dos Libros’ cun recital en recordo da poeta

Elliott Erwitt, un clásico vivo
O fotógrafo mostra a súa traxectoria de máis de medio século
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A interculturalidade, a parti-
cipación dos cidadáns nas to-
mas de decisión, os movemen-
tos sociais, o dereito á dife-
renza, a relación entre globa-
lización e exclusión, a forza
das mobilizacións sociais. Son
estes temas que sairán nos de-
bates da XXI Semana Galega
de Filosofía convocada pola
Aula Castelao co título “Filo-
sofía e cidadanía” dos días 12
a 16 de abril en Pontevedra. 

George Labica, Evo Morales, Pe-
dro Arrojo, Juan Ramón Cápella,
Amelia Valcárcel, Nicolás Sarto-
rius, Francisco Sampedro ou Su-
so de Toro son algúns dos partici-
pantes nun programa no que ta-
mén foron convidados represen-
tantes de distintos movementos
sociais. “Decidimos tratar o tema
da cidadanía porque é profunda-
mente filosófico e está de total
actualidade. Neste ano no que se
conmemora o bicentenario da
morte de Inmanuel Kant, un dos
piares da filosofía política mo-
derna, e no que as mobilizacións
sociais pasaron a primeiro plano
parecíanos axeitado tomar como
eixo de reflexión un concepto de
carga teórica pero que lles dá en-
trada a distintos debates que inte-
resan hoxendía como o tema da
interculturalidade ou a partici-
pación real dos cidadáns na toma
de decisións “explica Carme
Adán, coordinadora da Aula Cas-
telao de Filosofía. 

Nas sesións de mañá, o pro-
grama dedicarase a repensar o
concepto de cidadanía e as súas
relacións co poder, a democracia

ou os medios de comunicación.
Con ese fin asistirán ao congreso
de Pontevedra os filósofos Geor-
ge Labicá, Amelia Valcárcel,
Juan Ramón Cápella, José Lorite
Mena e o politólogo Nicolás Sar-
torius. “Neste momento o pulo
de moitos movementos sociais e
colectivos demanda unha nova
definición de cidadanía e a parti-
cipación no ámbito do político,
como vimos nas manifestacións
contra a guerra ou a catástrofe do
Prestige” apunta Carme Adán. 

Para o espazo da tarde, arte-
llado baixo o título “Alternativas
desde Galiza” prepáranse cinco
sesións cunha forte presenza de
distintos colectivos e movemen-
tos sociais. María Reimóndez e
Emilio Martínez, da Coordina-
dora de ONGs galegas, tratarán
o tema da cooperación e o de-
senvolvemento. Carlos Santiago
por Burla Negra, Lupe Ces en
representación da Marcha Mun-
dial das Mulleres e Iván Prado
como membro das Redes Escar-

lata comporán unha mesa dedi-
cada á participación cidadá e a
cultura mentres Beatriz Suárez
Briones e Xosé M. Buxán Bran
ocuparanse do tema da sexuali-
dade e os dereitos. As sesións de
tarde complétanse con dúas con-
ferencias do filósofo Francisco
Sampedro e do escritor Suso de
Toro, que fai da cidadanía a
protagonista do seu último libro
Españois todos. 

As xornadas complétanse
coas sesións de noite que se en-
globan nesta edición do congre-
so co lema “Movementos sociais
e cidadanía”. Desde o ámbito
máis teórico analizará o tema o
sociólogo Fernando Álvarez
Uría reflxionando sobre os mo-
vementos sociais e a democracia
nas institucións, o economista
Pedro Arrojo intervirá co tema
“Auga: dereitos humanos, derei-
tos sociais e negocio” mentres o
escritor Joaquín Albaicín ache-
garase á situación do pobo xita-
no co elocuente título “Do pre-

xuízo latente ao segundo xenoci-
dio”. Acudirá tamén a Ponteve-
dra un dos máis destacados sím-
bolos da loita contra o neolibe-
ralismo e a dominación nortea-
mericana en Latinoamérica, o
político boliviano Evo Morales,
destacado dirixente dos indíxe-
nas latinoamericanos e un dos
que se puxo á frente do levanta-
mento popular que conseguiu re-
matar co goberno de Sánchez de
Lozada en Bolivia. A sesión de
clausura da XXI Semana Galega
de Filosofía correrá a cargo do
escritor Ramón Chao. 

Compromiso público

A Semana Galega de Filosofía
celebrou o pasado ano a súa vi-
xésima edición cun congreso es-
pecial no que se convocaron a al-
gún dos máis destacados partici-
pantes nas edicións anteriores.
Co título “Filosofía e compromi-
so” celebraba a Aula Castelao o
seu aniversario e articulaba un
programa de luxo para este con-
greso que se converteu nunha ci-
ta obrigada do pensamento e o
debate no país. Eduardo Galea-
no, Alfonso Sastre, Xosé Luís
Méndez Ferrín, Manuel Rivas,
James Petras, Fornet Bettan-
court, Mª Xosé Queizán, Xosé
Luís Barreiro Rivas, Xesús
Alonso Montero, Celia Amorós,
Xosé Manuel Beiras e Domingo
Docampo foron algúns dos parti-
cipantes nesa edición e agora as
súas intervencións recóllense
nun libro que proximamente pu-
blicará Espiral Maior e que será
presentado no ámbito da propia
Semana Galega de Filosofía.♦

Debate sobre os movementos sociais
na XXI Semana de Filosofía

Desconcerto
do mundo
Para Luísa Villalta

PILAR PALLARÉS

Atua morte, Luísa,
desconcerta-me. Que-
bra a harmonia do

mundo, desequilibra-o,
deixa este ruído agromando
do interior das cousas desde
entón. Sabes que sempre che
tiven un pouco de envexa,
desde aqueles tempos en que
ti tocavas o violino en
“Escaino” e eu che pasava
os apontamentos das aulas
de Galego-Portugués? Enve-
xa de te saber moito mellor
armada ca min non contra a
vida, senón para a vida ou
de teres sábia criando a  tua
armadura, a tua armazón;
envexa do moito e ben que
traballavas, da constáncia,
do optimismo nado da
vontade e inimigo da
inconsciéncia, desa mistura
de dozura e enerxia que
alguns amigos sinalaron xa.
Conciliavas a paixón e a
lóxica. Concertava-las, co
teu don para unha música
que desexavas a soster o uni-
verso.

Este tempo que ti xa non
ves é cascallo e destruizón.
Comezar a contar os días
roubados, os que sempre che
serán debidos. Neles están a
pasar feitos que agudizan a
sensazón de caos, a
impresón de que todo fica
fora do noso controle. A ti
non te levou o azar, un cora-
zón que de súbito bota a ga-
llopar, sen rédeas, cando
sempre fora tan firme e tan
sereno. Iso custava-nos cre-
lo a todos, ainda que nada
entendamos de medicina. Ti
tentavas organizar o mundo,
dar-lle a forma dun cosmos,
fazé-lo territorio habitável, e
morres quizais por desleixo
e irresponsabilidade
doutros. Non é lóxico
morrer de meninxite aqui e
agora. Outros por acción ou
omisión, determinan a nosa
vida e a nosa morte. Todas
as vozes se responden e
tamén todos os laios, os cla-
mores, os ruídos.

Ao mellor non ten nada
que ver, Luísa, mais penso
en ti e a seguir poño-me a
lembrar os mortos de
Madrid. Sobretodo os inmi-
grantes: deixar a própria te-
rra para errar por “países
desvariados” –dixo-o Luís
Seoane- e neles loitar por al-
go máis que sobreviver.
Fazé-los parte dun mesmo,
dunha mesma, achar un
centro, reconstruir a identi-
dade desde o desconcerto. E
agora eses camiños
tronzados para sempre, a
sensazón de  que todo se
desgonza, cai do seu eixo.
Non polo azar de se ter
adiantado ou atrasado para
coller ou deixar marchar un
tren, senón por eles: a sua
cobiza, a sua soberba, as
mentiras, a crueldade, a im-
pasibilidade. Vozes malditas
que matan toda música.♦♦

Evo Morales, líder boliviano, estará presenta na Semana de Filosofía.



Título: Desventura.
Autor: An Alfaya.
Edita: Positivas.

Íase enchendo a lisura branca
coas sombras negras que de-
buxaban a derradeira palabra
daquela mensaxe e non pensa-
ba, seguramente nin imaxina-
ba, Castelao as cábalas e teo-
rías a que aquela enigmática
palabra, aquel “protesto”, que
pechaba Os dous de sempre
había dar lu-
gar. O enig-
mático suici-
dio de Raño-
las deixa a un
coa palabra na
boca, mellor
dito coa pre-
gunta: porque
se tira a vida
cando mellor
non lle podía
ir? An Alfaya,
en Desventu-
ra, reflexiona
narrativamen-
te sobre algo
que se non é isto ten que ser
cousa moi semellante. Mais,
adiantemos, o enigma persis-
te, pois non se chega a ofrecer
saída alternativa ou de emer-
xencia ao remate.

Os puntos de contacto en-
tre a preciosa, e insuficiente-
mente estudada aínda, novela
de Castelao e esta de An Alfa-
ya son varios, trátase o mes-
mo tema, mais cunha soa per-
sonaxe na que cohabitan as
características que identifican
as personalidades de Pedro e
Rañolas. Por un lado, o prota-
gonista, Ventura Rocha, reúne
características psíquicas tanto
de Rañolas como de Pedriño.
É un lacazán consumado, ina-

petente por vicio e convición,
como Pedro. Mais tamén ten
un algo de pícaro, como Ra-
ñolas. Na lectura da novela,
as similitudes de Ventura e
Pedro axiña se fan visíbeis e
non se lle escapan ao lector.
Lector que, vendo a situación
límite en que se atopa o prota-
gonista, pon automaticamente
en funcionamento o instinto
de conservación e vaise fi-
xando en calquera mínimo
detalle, calquera avatar fóra
da corrente que o arrastra,
que poida indicar un vértice
de inflexión na caída libre de
Ventura. E si, hainos; mais
cunha función semellante á
das pistas falsas da novela po-
licial; cando o lector chegue a
eles incrementará as doses de
esperanza que aniñaban nel.
Precisamente neste xogo que
entón se inicia co lector radi-
ca unha das virtudes desta no-
vela, pois está moi ben arte-
llado. E de aí a forza sorpresi-
va do remate, cando o lector
se decata de que pasara por
alto aquilo que vencellaba a
Ventura con Rañolas, a inca-
pacidade para mellorar, inca-
pacidade que so logo do re-
mate deducimos aínda que
antes nos fora reiteradamente
posta de manifesto, entón en-
tendemos tamén que aqueles
avisos (cando mata o sapo e
cando repón os peixes mor-
tos) non foran senón farsa.

Un hábil xogo moi ben le-
vado por An Alfaya, do mellor
da novela, unha novela, da
que se (mal) chama prosa pa-
ra adultos (queremos aclaralo,
coñecida a vinculación da au-
tora co teatro e a literatura pa-
ra infantil-xuvenil) que pre-
senta unha lectura ben agradá-

bel, malia o irregular uso do
pronome e algúns castelanis-
mos imperdoábeis. De primei-
ras, a novela móvese na at-
mosfera de frialdade que se
agarda cando o protagonista é
un ser anodino, e por riba dun
nihilismo atroz. O narrador
non fai esforzo algún, nin
agora nin en ningún momen-
to, porque empaticemos con
personaxes tal, nin falta que
fai. Alfaya xoga (outra vez)
coa tendencia do lector a
identificar no protagonista as-
pectos positivos que lle per-
mitan unha mínima identifica-
ción con el, aínda que sexa in-
conscientemente e por moi
antiheroe que nolo poñan, nun
tour de forceque proba a ca-
pacidade do lector para crer
no ser humano. Esa atmosfera
non é permanente, muda, vol-
tándose máis cálida cando
aparece Flora, ou coa simpatía
do relato picaresco cando en-
gana os amigos, para rematar
nas coordenadas da desazón.
É no remate onde se nota dei-
ca que extremo a vida de Ven-
tura non lle pertence, pois é o
libro que nunca dá lido o que
dá cabo á novela, introducin-
do así un novo elemento para
a reflexión que indica cara a
vida libresca de personaxes
reais (na novela, claro, mais
que non coñece alguén así?).

Desventura preséntase en
dúas partes de catro capítulos
cada unha, que lle confiren es-
trutura cíclica ao carácter li-
neal da acción. Ventura é un
home vulgar, casado, con fi-
llos, que perde o traballo e a
partir de aí asimila calquera
novidade ao negativo da súa
vida, polo que se nega a que
nada desfaga ou modifique a

súa miserenta situación. Cuns
amigos que lle han dar máis
de unha sorpresa. Que en de-
terminado momento semella
que vai levantar cabeza, e de
feito faino, cando se decide a
tentar modificar as circuns-
tancias da súa vida veremos
un Ventura ben distinto, que
abandona o nihilismo e lle
pon cara ao que sexa e non le
cala nada a ninguén. E que ten
unha amante, Flora, que é un-
ha prostituta avellentada,
mais unha personaxe moi ten-
ra, o seu único consolo, ao
que, xa dominado pola vorá-
xine da mentira compulsiva,
renuncia por outra muller
imaxinaria que ten o mellor
de cada unha das que pasaron
pola súa vida.

O que si fica claro é que as
rachas boas e malas son pro-
duto do azar, o azar é o que re-
solve positivamente a vida de
Flora. O azar preséntaselle a el
tamén, mais el escolle o cami-
ño da farsa, un camiño que
non leva a ningures. Con todo,
isto é unha conclusión á que
só chegará o lector que pense
no lido unha vez rematada a
lectura, porque, desde logo,
An Alfaya, como Castelao, es-
cribiu unha desas novelas que
non rematan na derradeira pa-
labra do discurso, nin cando
pechamos o libro, senón que
continúa viva na mente procu-
rando respostas. Salvando as
obvias distancias que hai entre
as escritas de Castelao e An
Alfaya, eis que esta Desventu-
ra é unha novela escrita con
iso que se vén chamando eco-
nomía de recursos, mais ben
pensada e que sorprende.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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O moderno
Pigmalión
Ámote, de Xosé Carlos Canei-
ro, é unha obra sobre o amor,
con todas as súas
consecuencias. O autor veri-
nés crea
un perso-
naxe míti-
co, un
xornalista
bebedor,
enfermo
imaxinario,
fuxidío da
xente e mal
da cabeza
que, ao xei-
to de
moderno
Pigmalión, crea a súa propia
Galatea, un amor ideal de
ollos verdes que tira do
corazón deste home toda a
materia prima coa que se fai o
desexo e o cariño. Múltiplas
referencias literarias e
pescudas psicolóxicas inzan
un volume de fondo calado.
Edita Galaxia.♦

O mundo
de Cid Cabido
Xerais publica Fálame
sempre, manchea de dezaoito
relatos de Cid Cabido. O
escritor limiao pescuda nas
obsesións e marcas comúns de
toda a súa senda literaria, per-
feccionando un mundo de per-
sonaxes que deambulan pola
realidade conscientes de que o
mundo actual os supera. O au-
tor escul-
ca na pro-
pia
referencia
real para
extraer de-
la a poesía:
teléfonos
móbiles, a
ponte de
Rande ou as
obras na ca-
sa sérvenlle,
en cada con-
to, como escusa para falar de
neurose ou soidade.♦

Desaventurados
An Alfaya escribe en
Desventuraa historia de
Ventura Rocha Rocha, un di-
vorciado no paro, cun fillo
homosexual e nin a máis mí-
nima oportunidade de futuro.
O seu egoísmo, desidia e os
seus soños de escape conver-
terano nun falsario.
Ao seu
redor,
todos os
que o
acompañan
tamén irán
abandonan-
do as
carautas pa-
ra amosar
as súas pro-
pias
miserias.
Hai saída a tanta mediocrida-
de? A autora viguesa pon en
dúbida a familia, o amor, a
verdade, o diñeiro e toda a
sociedade actual. 
Edita Positivas.♦

Novela
escrita
con iso que
se vén
chamando
economía
de recursos,
mais ben
pensada e
que
sorprende.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. ÁMOTE .
Xosé Carlos Caneiro.
Galaxia.

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

3. OS MEUS OLLOS.
Ramiro Fonte.
Xerais.

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

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

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

2. HISTORIA DE GALICIA .        
Ramón Villares.
Galaxia.

3. NORMAS ORTOGRÁFICAS E
MORFOLÓXICAS
DO IDIOMA GALEGO .

Varios autores. 
RAG - ILG.

4. AS NORMAS ORTOGRÁFICAS
E MORFOLÓXICA DA LINGUA
GALEGA .

Xosé Feixó (Ed.).
Do Cumio.

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

Tabela das letras

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

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

A vida fracasada
An Alfaya publica Desventura

Os reis
de

Galicia

AAnnsseellmmoo
LLóóppeezz  CCaarrrreeiirraa

A NOSA TERRA

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

Unha obra de gran formato a toda cor,en edición rústica e de luxo.
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Título: Berenice e outros relatos.
Autor: Edgar Allan Poe.
Tradución: Ana Belén Varela Miño.
Edita: Ir Indo.

Volver ler o bostoniano é un
pracer, a pesar das palabras do
controvertido crítico estadou-
nidense Harold Bloom, que,
referindose a Guy de Maupas-
sant escribía  “ é o mellor dos
contistas realmente populares,
vastamente superior a O.
Henry e moi preferíbel ao abo-
minábel Poe.” Esa aversión
que sente polo simbolismo
afástao evidentemente do au-
tor de Annabel Lee .

Poe, dono dunha vida con-
vulsa, é un autor nada común
dentro da literatura americana,
posibelmente é o menos ameri-
cano dos autores estadouniden-
ses, polas temáticas escollidas,
polo seu estilo rebuscado, a in-
fluencia da filosofía, nomea-
damente Platón, e da psicolo-
xía, escritor estremeiro que si-

túa os seus personaxes na fron-
teira entre o soño e a vixilia,
abeirado ao conto gótico e
mestre indiscutíbel do relato
psicolóxico. 

Edgar Allan Poe é princi-
palmente un contista, un autor
de relatos cur-
tos, segundo
Henry James o
punto exquisi-
to onde remata
a poesía e co-
meza a reali-
dade. Berenice
e outros rela-
tos son sete
contos, dividi-
dos en tres
partes ben di-
ferenciadas. 

A primei-
ra, formada por Berenice, con-
to que abre o libro e ao que de-
bemos engadir Morella eO re-
trato oval. Os tres teñen como
tema central a morte dunha
muller fermosa. A segunda

parte de terror psicolóxico for-
mado polo relato publicado no

Godey´s, O bocoi de amonti-
llado e os tres que restan (Os

crimes da Rue Morgue, O mis-
terio de Marie Rogêt e A carta
roubada) para completar o li-
bro entran dentro dos relatos
de raciocinio, de solución ló-
xicas e onde Poe senta os ali-
cerces para a novela detecti-
vesca moderna co inspector
Dupin como protagonista, o
desenlace  está baseado na
analise, non é casual que a ci-
ta que precede o seu relato
máis coñecido, Os crimes da
Rue Morgue estea precedido
por unha cita de Sir Thomas
Browne, defensor do espírito
científico, como tampouco de-
be sorprender que atopemos
un paralelismo entre o comezo
desta narración e a obra prota-
gonizada polo Guillerme de
Baskerville de Umberto Eco.

Berenice e outros relatos é
un libro para desfrutar do pra-
cer da lectura e visitar o autor
de The raven.♦

XOSÉ FREIRE

Contos que arrepían
Edítanse en galego relatos clásicos de Edgar Allan Poe

Poe é
un escritor
estremeiro
que sitúa
os seus
personaxes
na fronteira
entre
o soño e
a vixilia.

Título: Caderno apócrifo da pequena defunta.
Autor: Eduardo Estévez.
Edita: Do Castro. XV Premio de Poesía Eu-
sebio Lorenzo Baleirón.

1ª Lección. Non diga que non
ten nada a dicir (ben que sexa
certo). Insinúe unha revelación
nos primeiros versos –case un
titular de primeira plana– cun
ton que desperte curiosidade,
se pode ser que teña aparencias
de tristeza, para amolecer o
lector: a pequena/ defunta
princesa/ (...) / ánima en pena/
percorre comigo/ este territo-
rio de aparencias.

2º Lección. Atrapou voste-
de a curiosidade dos lectores
curiosos e as gañas de chorar
dos choromiqueiros. Prometeu
un feito, mais non ten porque
dalo, sobretodo se non o ten.
Agora o lector é todo ouvidos.
Deslúmbreo: imaxe do desa-
cougo/ o rostro / os ollos líri-
cos / a mirada inmensa / de bo-
neca cega/ (...) / canta o rouxi-
nol cego / imaxe da desolación.

3ª Lección. O lector curioso, a
piques de chorar, non ten nada a
que aterse: princesa pequena e

defunta, ánima en pena, territorio
de aparencias, imaxe do desacou-
go e da desolación, mirada in-
mensa de boneca cega, rouxinol
cego (e todo o que quedou polo
medio)... Pode sospeitar que está
vostede a lle tomar o pelo e aca-
bouse o seu prestixio e a súa ca-
rreira como po-
eta. Pode sos-
peitar que vai
pedir vostede
unha revisión
do Estatuto de
Autonomía...
Recupere a súa
atención e a súa
confianza di-
cindo o mesmo
(ou sexa, nada)
con palabras
moooooooi melancólicas:das
agonías dun anxo/ da chuvia nos
cristais/ dos meus ollos en derro-
ta/ das túas mans sobre o peito/
da procura do silencio/ da soida-
de/ das palabras deste mundo/
coas que explicar o que resta.

4ª Lección. O lector está a
lle esixir as contas claras. Se
non ten nada a mostrar, apóiese
nunha testemuña que xure en

falso, que vira o que o lector
non acha por ningures. Con isto
renova a expectación e, subrep-
ticiamente, continúe a pasar no-
tas sentimentais que poña ao
lector á veira da sentimentalida-
de abstracta:Corrixir cun coite-
lo/ as liñas das mans/ volver fa-
cer o teu corpo/ como constrúes
poemas/ entrar con alicia/ no
país das dores/ onde cada pala-
bra/ canta a morte dos signifi-
cados/ a súa propia agonia/
atravesar o espello mil veces.

5ª Lección. Soberbio! O lec-
tor debe confesarse, inhibirse
ante vostedes dous –Alicia e
vostede– e culpar á súa ignoran-
cia de non entender nada. Pode-
mos recapitular. Hai unha prin-
cesa pequena e defunta, ánima
en pena, que percorre o territo-
rio das aparencias, aparece unha
mirada inmensa, a imaxe da de-
solación, a idem do desacougo,
hai uns ollos líricos, o cansanzo
e a sede do poeta, e o seu rostro
no espello, o silencio, a chuvia
petando nos cristais, un anxo
que agoniza ou ceiba agonías, o
poeta que –se supón– se corta as
palmas das mans, Alicia que en-

tra no país das dores, alguén que
atravesa o espello mil veces
(verdadeiro record Guinnes), un
–suponse– cirurxán plástico que
volve facer corpos, e un longo
etcétera que non transcribimos.
Ora, vostede é educado e inteli-
xente e explica ao lector porque
escribe poemas, acentuando o
ton sentimental e confesional:
escribo poemas/ para que o si-
lencio non merque/ por miga-
llas/ (talvez nin por iso)/ as ci-
catrices do meu corpo// canto
coas voces/ da miña gorxa de
paxaro/ para que eles/ os dos
corpos pulidos/ non falen o seu
verso/ amordazado e gris// can-
to á alba mais/ o sol non quen-
ta// (o sol son milleiros/ de pe-
tits soleils gris)

6ª Lección. Aprendeu vos-
tede a receita para ser poeta de
éxito; como os extremos se
xuntan, dicir nada é unha das
formas de dicilo todo. Mais no
todo como na nada corre un
grave risco, que lle pasa até os
mellores criminais: delatarse
por un pormenor. Algún mal-
pensado, por exemplo, podería
preguntarlle: como e cando

soubo das agonías do anxo? En
que momento tomou Alicia
confianza con vostede para
acompañalo ao país das dores?
Como consigue con tanta faci-
lidade atravesar o espello? Co-
mo corrixe as liñas das man
cun coitelo sen que estas, ou
sexa, as mans, deiten sangue?
Con que paga o silencio, con
dólares, con euros ou coas anti-
gas pesetas? Canto cobra vos-
tede por refacer o corpo dun?
Como descubriu vostede que o
sol son milleiros de petits so-
leils gris? Por favor, non saia
pola tanxente. Sempre que non
teña nada a dicir, pretenda que
o di todo. Cando non poda con-
vencer falando, berre: (voz
miudiña) nun xerro con flores
murchas. (In crescendo). na fo-
tografía/ dun parque en inver-
no. (Suba máis a voz). no retra-
to de alguén que morreu/ (sen
nome). (Berre)no manuscrito/
do poema máis triste.(Berre
máis forte).(eras pálida e bela
(berre até enrouquecer) como
un rei ladrón).♦

X.G.G.

Prometeu
un feito,
mais non
ten porque
dalo,
sobretodo
se non
o ten.

Eduardo Estévez, poeta en seis leccións 

Edgar Allan Poe.



O feito pode dicirnos dúas cou-
sas. Primeiro, que o cine alemán
vive un bo momento, como indi-
can os Óscar pola mellor pelícu-
la estranxeira para En ningún lu-
gar de África, a boa acollida en
toda Europa de Good bye, Lenin
e, finalmente, este
primeiro Oso de
Ouro para un fil-
me xermano en
18 anos. Porén, o
cine deste país
centroeuropeo es-
tá lonxe da época
gloriosa dos mes-
tres de antes, co-
mo Fassbinder e
Herzog, Schlön-
dorff ou Wenders.
Máis interesante,
polo tanto, parece
o segundo punto:
a incorporación
definitiva dos in-
migrantes a moi-
tos ámbitos da so-
ciedade da República Federal.
Curiosamente, tamén a segunda
achega alemana á Berlinale, A
noite canta as súas canciónsde
Romuald Karmakar, é obra dun
director con pais procedentes
doutras latitudes.

Sexa no eido empresarial
con miles de restaurantes e pe-
quenas tendas de alimentación
ou incluso con firmas importan-
tes como Öger Tours, unha axen-
cia de viaxes do empresario Vu-
ral Öger que será candidato polo
SPD nas próximas eleccións ao
Parlamento europeo, sexa no
mundo do fútbol, onde fillos de
inmigrantes chegaron a xogar na
selección alemana (Bobic, Ku-
ranyi, Asamoah, po exemplo.), é
difícil imaxinar sectores nos que
a presencia de inmigrantes non
se faga notar, a miúdo dun xeito
destacado. Non é que haxa sem-
pre unha integración lograda, nin
que a convivencia funcione sen
problemas. Mais a estas alturas é
a consciencia dos propios ale-
máns “antigos” a que non está a
par da evolución real, da realida-
de multicultural.

Os visitantes quedáronse

Os que nos anos 60, nunha con-
xuntura económica ben diferente
da actual, chamaron aos Gastar-
beiterpensaron seguramente que
o asunto sería como suxire a pala-

bra alemana: que eses traballado-
res só estarían de visita e, tarde ou
cedo, volverían aos seus respecti-
vos países. Algúns deles fixérono;
a maioría, non. Aínda que os pro-
pios inmigrantes, nun comezo,
pensasen da mesma maneira, des-

pois foi todo o
contrario: trouxe-
ron á súa parella e
tiveron fillos, naci-
dos en Alemaña.
Nese momento,
máis ca nunca,
preséntase o pro-
blema da integra-
ción. Se cadra os
pais sempre soñan
con volver á terra
de onde se saben
orixinarios, mais
os fillos críanse
noutro país, me-
dran nunha cultura
diferente, apren-
den a falar un idio-
ma distinto e deco-

te estarán nunha situación esqui-
zofrénica de identidades fendidas.
Non sendo nin de aquí, nin de alá,
oriúndos de ningures. E os pri-
meiros inmigrantes agora xa van
tendo netos nacidos en Alemaña.

Este conflito, xa que logo,
pode fomentar a creatividade.
Non é casual que no eido cultu-
ral haxa tantos representantes
desta xente vinda doutros sitios.
Na música hai unha chea deles,
son orixinais e moitos teñen bas-
tante éxito: Xavier Naidoo, Mo-
ses Pelham, Laith Al-Deen, Joy
Denalane, Azad. Curiosamente,
todos os que mencionei cantan
en alemán. É como se do confli-
to cultural e identitario, unha vez
que está superado, xurdise unha
vitalidade especial, unha forza
creativa capaz de revolucionar o
establishmentalemán coa súa
tendencia a perderse no provin-
cianismo arrogante ou no exotis-
mo oco. Acaso non gañou Fatih
Akin o Oso de Ouro grazas á
pertinencia humana e ao humor
irreverente do seu filme? Que o
poderoso xornal sensacionalista
Bild decidise despois facer unha
campaña sucia ao redor do pasa-
do da protagonista Sibel Kekilli
(tamén ela filla de inmigrantes
turcos), revelando que actuara en
películas porno, só demostra, se
ben dunha forma moi desagradá-
bel, o que dixen antes: a socieda-
de alemana aínda non asumiu o

novo papel destes cidadáns de
apelidos estraños.

Porén algúns deles –polo
menos estes personaxes visí-
beis– conseguiron algo que en
tempos anteriores era o caso nor-
mal na República Federal Ale-
mana, mentres que hoxe en día
resulta cada vez máis raro: o as-
censo social dentro nunha socie-
dade verticalmente permeábel.
O chanceler Schröder e o minis-
tro de Exteriores Fischer son ou-
tros exemplos desta mobilidade
social —ascender desde un con-
texto humilde á cúpula do país—
que xa se pode considerar histó-
rica, pois a estas alturas Alemaña
vén sendo un dos países do mun-
do occidental onde a proceden-
cia de clase determina máis o fu-
turo dunha nena ou dun neno.
Parece mentira, mais é así.

No caso dos inmigrantes es-
ta situación agrávase aínda máis
por todo tipo de prexuízos ou
problemas culturais e lingüísti-
cos aos que poden estar expos-
tos, así que as excepcións cha-
man moito a atención. Daquela,
a campaña de Bild tamén ten
que ver con algo como a envexa.
Un escritor como o turco-ale-
mán Feridun Zaimoglu (A.N.T.
1.068, febreiro de 2003) dedi-
couse amplamente a este tipo de
fricción intercultural. El reivin-
dica abertamente unha identida-
de propia como fillo de inmi-
grantes, identidade que tamén a

maioría alemana ten que aceptar
como parte da realidade do seu
país. Outros, como Selim Özdo-
gan, que entre outros libros es-
cribiu o guión do segundo filme
de Fatih Akin, En xullo, parte di-
rectamente dunha normalidade
que está aí, sen comentala, mais
presentándoa. Na literatura, des-
de logo, é onde máis proliferan
as obras de xente cun fondo de
inmigración. 

Pois, parte da riqueza creati-
va actual ten que ver con auto-
res de ascendencia estranxeira.
Podemos nomear, por exemplo,
o sirio Rafik Schami, as húnga-
ras Zsusza Bánk e Terézia Mo-
ra, o ruso Wladimir Kaminer ou
os tres de orixe turca Emine
Sevgi Özdamar, F. Zaimoglu e
S. Özdogan, sobre os que infor-
mamos varias veces nestas pá-
xinas (por exemplo, ANT 1085,
xuño de 2003). A fin de contas,
trátase do reflexo dun intercam-
bio cultural permanente para o
que Centroeuropa é un sitio idó-
neo como poucos e a herdanza
dunha bonanza económica que
atraeu a moita xente.

Desde logo, quen queira sa-
ber algo da literatura alemana
actual, máis alá dos tópicos que
desgraciadamente aínda teñen
moita predicación e só perpetú-
an o descoñecemento cómodo
mais distorsionador, fai ben en
lle botar unha ollada á literatu-
ra dos inmigrantes.♦
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Grial
Nº 160. Outubro-decembro 03. Prezo 12 e.
Dirección: Vítor F. Freixanes e Henrique 
Monteagudo.
Edita: Galaxia.

Un informe sobre “os desafíos
da diversidade lingüística” cen-
tra o máis destacado deste
número. Basilio Lourenço
escribe sobre o Foro de
Mondariz sobre culturas e civi-
lizacións. Na se-
rie de
documen-
tos inclúe-
se un texto
de Plácido
Castro
escrito no
1927 en
Irlanda. Luís
Pérez reflec-
te a influen-
cia de Chile
na obra de
Eduardo Blanco Amor. Na sec-
ción de creación, inclúense po-
emas de Marta Dacosta, baixo
o epígrafe O meu nome é Antí-
gona. Ramón Chao fai unha
“Carta de París”.♦

Eixo Atlântico
Nº 5. Xullo-decembro 03.

A seguridade no traballo centra
todos os artigos deste número.
Luís Conceição de Freitas, Ma-
nuel Pérez, Hans-Horst Konko-
lewsky, José Manuel Santos,
Alberto López-Valcárcel,
Fernando Cabral, Fernando
de Almei-
da, Luís
Alves,
Santiago
Tirado, Jo-
sé Eduardo
Marçal,
Paula Flor
Dias, José
Antonio Gó-
mez, Susana
Caldeira,
Marco
Ramos e José Valcárcel
escriben sobre diversos aspec-
tos que inciden na prevención
de accidentes laborais.♦

Encrucillada
Nº 136. Febreiro 04. Prezo 4 e.
Dirección: Andrés Torres Queiruga.

Andrés Torres Queiruga fai un
estudo sobre “a moral e a reli-
xión”. Adela Cortina relaciona
a mensaxe evanxélica coas
clases medias. Raúl
Asegurado reflexiona sobre a
actual situación dos
inmigran-
tes. Xena-
ro Pérez dá
conta da
dimensión
relixiosa do
Camiño de
Santiago.
Manuel Cle-
mente
relaciona a
Igrexa cos
medios de
comunicación portugueses.
Marisa Vidal reflecte as sensa-
cións do Encontro Europeo de
Mulleres que se vai celebrar
en Vigo no mes de maio, den-
tro dos actos da Marcha Mun-
dial das Mulleres.♦

Alemaña, a explosión cultural
dos inmigrantes
Cineastas, cantantes e sobre todo literatos
triunfan con apelidos estraños

FRANCK MEYER
Hai pouco o director Fatih Akin gañou o Oso de Ouro da últi-
ma Berlinale coa película Contra a parede. No contexto dun
festival máis ben regular destacaba esta historia dunha rapa-
za turca que, para escapar do mundo estreito dos seus pais,
contrae un matrimonio de conveniencia. Foron sobre todo a
frescura e o dinamismo desta fita os que moveron o xurado
multicultural e maioritariamente feminino a outorgarlle o
prestixioso galardón. Para Fatih Akin realizouse un soño e o
mundo enteiro foi testemuña do triunfo dun fillo de inmigrantes.

O conflito
percibido por ser
fillo de inmigrantes
está a xerar unha
gran creatividade
cultural, algo
que lle costa
entender aos
alemáns vellos.

O director de cine Fatih Akin, gañador do Oso de Ouro.

Sibel Kekilli, filla de inmigrantes turcos, protagonista da fita de Fatih Akin, foi critica-
da polo diario sensacionalista Bild por ter actuado anteriormente en películas porno.



Que proxectos inmediatos
ten a AELG?

Entre eles atópase a organi-
zación do Galeusca, que este ano
se celebrará na Galiza, que é his-
toricamente o lugar de encontro
dos escritores galegos, vascos e
cataláns. Temos tamén en vista a
conmemoración do escritor na
súa terra e a iniciativa de crear
un premio de recoñecemento a
unha personalidade ou entidade
que teña contribuído á constru-
ción nacional do país. Tamén se
levará á próxima asemblea a or-
ganización dun congreso con es-
critores do ámbito da lusofonía
porque todos temos a perspecti-
va de que interesa estabelecer
esa relación centrada en temas
de creación de literaria. Tamén
estamos a piques de facer públi-
ca a páxina web da asociación. 

Os escritores galegos sem-
pre tiveron sona de compro-
metidos. Continúan a selo?

Na AELG, como en todas as
asociacións, hai socios moi meti-
dos na súa dinámica e outros que
participan menos pero na nosa
idea está tanto ampliar o seu nú-
mero como a súa implicación.
Considero que os escritores gale-
gos seguen a estar comprometi-
dos e o tema do Prestigedemos-
trouno, o que acontece é que ho-
xe hai máis diversidade de op-
cións de entender esa militancia.
Poucos foron os escritores que
non participaron dunha maneira
ou outra no movemento de Nun-
ca Máise Burla Negra. Suso de
Toro podería ser o exemplo dun
escritor que mantiña unha actitu-
de individual e profesional e a
partir do Prestige, como dicía el,
volveu mollarse. Como el, moi-
tos foron os que se implicaron
nesa situación excepcional. Sa-
bemos tamén que neste país ser
escritor en galego segue a ser un
acto de resistencia porque a lin-
gua non está normalizada. 

No congreso de Mondoñe-
do de novos creadores voste-
de dicía que o futuro non se
xogaba en foros como ese se-
nón na tradución de Harry
Potter ou na presenza do ga-
lego nas novas tecnoloxías. 

O debate segue a estar en
conseguir uns medios de comu-
nicación que privilexien a nosa
cultura, en que as novas tecnolo-
xías ou as cadeas de radio fórmu-
la asuman o compromiso co país.
Podemos ser escritores moi bos
pero se non saímos do círculo pe-
chado da literatura e do noso pe-
queno circuíto cultural non in-
fluímos realmente na sociedade. 

O perigo, dicía, é ser es-
critores dunha lingua morta. 

Morta ou litúrxica, presente
en efemérides como o Día das
Letras Galegas, ou de uso dos
escritores, críticos e catro lecto-
res. Se descende o uso do gale-
go e desaparecen os lectores,
non hai literatura. Se non hai
medios de comunicación impli-
cados, por moi ben que se escri-
ba non chegaremos á sociedade. 

Significa que a Asociación
ten que traspasar o ámbito li-
terario?

A Asociación é de escritores
e, polo tanto, ten que falar de li-
teratura. Non hai que esquecer o
debate literario pero iso non sig-
nifica que andemos nos biosbar-

dos e pensemos que escribindo
unha novela, un libro de poemas
ou un ensaio xa podemos quedar
na casa. Temos que ser conscien-
tes das ameazas que temos no sis-
tema literario. Un dos labores da
asociación é facérmonos visíbeis
á sociedade e para iso hai que am-
pliar o noso campo de actuación. 

Sempre se lamentaron de
que os escritores galegos non
tiñan rostro. 

Hoxe confúndese a literatu-
ra coa imaxe do autor e o que
existen son figuras mediáticas.
A nós o que nos interesa é con-
seguir lectores para a literatura
galega. As poucas figuras que
temos debemos aproveitalas
como representación de país,
caso de Manuel Rivas. Todas
as literaturas teñen escritores
de éxito e iso é bo. 

Substitúe no cargo a Yo-
landa Castaño, tamén poeta
dos noventa. Significa que a
súa xeración xa está no cen-

tro do sistema literario?
Coido que é algo natural e

lóxico. A propia cronoloxía vai
facendo que se dean certos re-
levos, pero é preciso que exista
tamén un equilibrio xeracional.
Tanto é necesaria a experiencia
da xeración dos escritores máis
veteranos como a ilusión e ga-
nas de traballar que engadamos
os escritores dos noventa, esa
pluralidade é moi rica. 

Que foi daquela xeración
que facía recitais, creaba edi-
toriais, fundaba colectivos...?

Desapareceron os órganos de
expresión nos que se deu ese
movemento como Letras de Cal,
reduciuse a actividade de recitais
e algúns daqueles escritores te-
ñen unha traxectoria individual
máis consolidada. Cada un vai
collendo o seu camiño e iso é al-
go que tiña que suceder. Neste
momento hai xa unha simbiose
coa xeración anterior e a polémi-
ca diluíuse. De cando en vez os

novos teñen que dar un berro,
pasou sempre na historia da li-
teratura. Os poetas pedían espa-
zos para darse a coñecer, lugares
onde recitar e editoriais para pu-
blicar pero, malia iso, a maioría
non buscaba consagración. 

O seu primeiro libro pu-
blícase, precisamente, en Le-
tras de Cal, a colección edito-
rial impulsada por un grupo
de poetas novos. 

Sempre digo que son un fillo
de Letras de Cal, dese colectivo
de amigos e escritores. Non for-
maba parte del pero foron os que
me animaron a publicar cando eu
aínda non tiña moita conciencia
de se ía escribir ou non. O feito de
ter unha plataforma dáche con-
fianza para crer que podes facelo. 

Ten dito que prefire un
verso recitado nun bar a es-
crito nunha lápida e a frase
reflecte o espírito dese tempo. 

Ou un verso non tan perfec-
to recitado nunha clase a outro

lido na Academia. Buscar os es-
pazos da vida sempre é mellor
que encerrar a literatura nos mu-
seos. Temos unha cultura mor-
tuoria, de mirar para atrás, cele-
brar os mortos, o “día de...” ou
as “xornadas de...” Os noventa
responderon á necesidade de re-
lacionar a vida coa literatura. 

Con tres libros publicados,
continúa a pensar que a poesía
é “instrumento para exercer a
memoria e buscar a verdade”?

Escribo poesía porque é a lin-
guaxe máis esencial para coñecer-
me a min mesmo e o meu entorno
e iso é o que máis me interesa da
literatura, expresarme a través
dunha palabra que vai á esencia
das cousas. Para min escribir é un
acto de pracer e fago poesía por-
que é o que me apetece. 

Iso implica que a poesía é
biográfica?

Non diría biográfica senón
unha memoria afectiva do mun-
do, o meu elo de unión co mundo,
para entendelo. É tanto un medio
de coñecemento como unha ma-
neira de conservar as cousas que
me parecen importantes. Hai, por
suposto, elementos autobiográfi-
cos, pero non concibo a poesía
sen imaxinación e ficción. Non
pode estar despoxada do que es
pero a imaxinación e a tradición
literaria compensan ese pouso
que poden deixar as experiencias
vitais. Interésame dialogar con to-
das as fontes estéticas que me
gustan. Véxome como un escritor
inserto nunha tradición máis que
como autor rupturista. En as la-
ranxas de alí baba dialogaba con
Cunqueiro ou Celso Fernández
Sanmartín e en Far-West con
Pondal, Manuel Antonio ou Ro-
salía. A poesía non é só experien-
cia biográfica senón diálogo coa
literatura, coa arte ou o cine. 

E chega a Héleris, libro
que define como fotonovela en
branco e negro dunha época. 

Se caese máis no sentimen-
talismo podería ser melodramá-
tico, trátase de subverter a senti-
mentalidade nunha relación
amorosa e ver como a socieda-
de inflúe na psicoloxía das per-
soas, nos seus hábitos e na súa
rutina vital. Gustei de reflectir a
presión ambiental que sufriu a
xeración da posguerra, facer un
retrato dese tempo de dictadura
sen referirse a el senón á biogra-
fía íntima das persoas. 

Ten personaxes, unha his-
toria, créase un escenario...
está próximo á narrativa. 

Hai quen dixo tamén que era
case teatro, que daría para unha
construción dramática. Non fago
libros líricos cunha linguaxe des-
posuída de referencias realistas.
Non concibo un poemario fóra
dun contexto social, histórico ou
de personaxes. Non son un poe-
ta puro pero é nese terreo onde
me sinto a gusto. Iso non implica
unha renuncia a recursos poéti-
cos porque a min interésame o
ritmo e a música. Quero que ca-
da libro funcione como un todo,
teño a idea de conxunto, non de
poema individual. O que me im-
pulsa a escribir é ter unha explo-
sión para crear un microcosmos,
que me diga que podo tecer un
universo rítmico de palabras
arredor dunha emoción, dunha
idea ou dun mundo.♦
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Carlos Negro
‘Ser escritor en galego

segue a ser un acto de resistencia’
CARME VIDAL

O poeta Carlos Negro (Lalín, 1970) é o novo secretario da Asociación de Escritores en Lingua Ga-
lega (AELG), cargo no que substitúe a Yolanda Castaño, outra poeta da xeración dos noventa. Con-
sidérase “fillo de Letras de Cal” o proxecto editorial creado por un colectivo de novos poetas no que
publicou o seu primeiro libro, as laranxas de alí baba. Viría despois Far-West (Xerais) e o recente
Héleris (Espiral Maior) co que conseguiu o premio Johán Carballeira. Continúa mantendo o es-
pírito desa xeración que prefería “un verso recitado nun bar a escrito nunha lápida” pero reco-
ñece tamén que moitos daqueles creadores ocupan agora espazos centrais do sistema literario.

A. PANARO



A.N.T.
Unha muller con dúas cabezas,
pernas que andan por si soas,
obxectos que se entremesturan
en construcións imposíbeis.
Así é o universo do escultor
Francisco Leiro que se mostra
desde o día 17 na exposición
Ceci n´est pas un vrai surréa-
lisme que permanecerá aberta
até o 28 de xuño na Fundación
Granell en Compostela. 

Foi o propio Leiro (Camba-
dos, 1957) o encargado de coi-
dar e seleccionar as pezas que
compoñen a mostra inaugurada
na Fundación Granell. Arredor
de corenta obras dan idea do
Leiro máis surrealista, o creador
de esculturas por veces oníricas,
outras case disparatadas e todas
tocadas pola fábula imaxinativa
do artista. Non se atopan na Gra-
nell as emblemáticas obras do
recoñecido escultor, esas escul-

turas en madeira e policromía
que lle deron sona ou os traba-
llos en granito que maiormente
poñen o seu nome a espacios pú-
blicos. No centro da Praza do
Toral expóñense as obras esco-
llidas polo escultor para mostrar
a súa faceta de querencia máis
surrealista, acorde tamén co
centro que as acolle. 

Quen visitara a exposición
antolóxica que no ano 2000 or-
ganizou o Centro Galego de
Arte Contemporánea poderá
gozar agora dun feixe de obras
case descoñecidas. Só un par
de pezas coinciden nas dúas
mostras organizadas arredor do
escultor en Santiago. As que
restan até as corenta que com-
poñen a exposición da Granell
son obras que ficaban gardadas
no estudio do artista ou en di-
versas coleccións particulares.
A maior parte delas proveñen

das primeiras creacións do es-
cultor, pezas elaboradas no co-
mezo da súa aplaudida carreira
artística. Boa parte das escultu-
ras de Ceci nést pas un vrai su-
rréalisme, título de rápida evo-
cación a René Magritte, teñen
nos anos setenta a súa data de
nacemento. O título engade a
acoutación temporal Leiro
1975-2000, pero poucos son os
traballos recentes que o escul-
tor recolleu para dar conta da
súa querencia máis surrealista. 

Espantallos e cometas

Flor Manola, Arlequín, Olivia
ten dúas cabezas, Espantallo,
Chascarraschás, Cometa con
calcetín, Silla verde, Xacobeo
93, Cachuchas ou Bico son al-
gúns dos títulos desta particu-
lar antoloxía surrealista que re-
colle obra cun amplo abano de

materiais e formulacións. Arte-
factos dunha complexidade
inútil, personaxes tirados dos
soños ou creacións dun humor
incontido forman parte do uni-
verso máis surrealista e desco-
ñecido dun dos artistas galegos
de máis sona fóra das nosas
fronteiras. En Compostela pó-
dese pasear pola traxectoria
deste creador que naceu en
Cambados, terra de escultores,
en 1957 e que celebrou a súa
primeira exposición en 1975,
data arredor da que se crearon
moitas das pezas da exposición
da Granell. Desde 1987 Leiro
vive a cabalo entre Cambados
e Nova York, pero conserva o
estudo no seu concello natal. A
Fundación Granell organizou
anteriormente exposicións de
escultores galegos próximos ao
surrealismo como Paco Pesta-
na ou X. Carballido.♦
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Antipático
DAMIÁN VILLALAÍN

Ser simpático ou
antipático ten a súa
importancia, tanto na

vida como na política que, ao
fin e ao cabo, non é máis que
vida sometida ao escrutinio
público, aos ollos da xente
que mira e que decide, entre
outras cousas, se es ou non es
simpático. Entre os
antipáticos hai dous tipos
básicos: están os desgrazados,
os absolutamente carentes de
gracia, aos que lles é
imposíbel ser simpáticos por
escuras e secretas razóns
temperamentais. Non son
necesariamente mala xente,
pero non teñen toque ningún,
como eses futbolistas
voluntariosos que corren e se
matan no campo, pero que en
canto collen o balón suscitan
a cólera e a antipatía do
público, en xeral pouco
comprensivo. E despois están
os antipáticos vocacionais, os
auténticos profesionais da
antipatía. Con estes hai que
andarse con ollo porque son
tipos perigosos: maleducados,
rencorosos, faltóns,
prepotentes, soberbios,
despectivos, reprimidos
sexuais... Todos podemos
levar no sangue algún deses
ingredientes, pero só o
antipático de profesión os
xunta todos nun único e
desabrido cóctel. O antipático,
quede claro, non é un malote
deses que tanto atraen a
algunhas mulleres, pois
carece de calquera matiz
romántico ou creativo. O
antipático do que falo é tamén
un tipo plano, sen fantasía nin
humor. Nin sequera soe ser
moi intelixente, pero disimula
a ausencia de cacumen cunha
apariencia de seriedade case
tétrica.

A un político antipático
pódelle ir moi ben o
crecemento anual do PIB, a
creación de emprego e a
balanza comercial, pero nunca
conseguirá que a xente o
quera. O antipático pode
incluso gañar eleccións en
tempos de desfeita e executar
virtuosamente os labores de
limpeza que o electorado lle
encomenda, pero, unha vez
ventilada a casa común, estará
amortizado. O malo do
político antipático é que por
cada asunto que soluciona
inventa tres ou catro
problemas innecesarios só cos
seus insultos, os seus
desprezos, a súa grosería e a
súa caprichosa ambición de
Historia. 

Agora rematou a bronca e
oxalá desaparezan tamén con
ela a xenreira e os modos e as
maneiras que a producen. Non
vén ningunha panacea, pois os
tempos son terribeis e os
asasinos andan soltos, pero
polo menos xa ninguén que
discrepe ou proteste será un
can resentido, un pancarteiro
ridículo, un inimigo de
España, un amigo dos
terroristas. Aínda que sigamos
todos ameazados de morte.♦

Leiro mostra a súa obra máis
descoñecida na Fundación Granell
Corenta esculturas do universo surrealista do creador

Arriba, Xacobeo 93, 1991. Madeira de álamo e poliéster.
Á esquerda, Olivia ten dúas cabezas, 1990. Madeira policromada.



Hai cada vez máis mulleres a to-
car a gaita na Galiza e Susana
Seivane pertence a esa xeración
de gaiteiras que rivaliza, coa téc-
nica, cos seus conxéneres mas-
culinos. Varios anos tardou en
conter nun disco a súa potencia
creadora e a súa forza interpre-
tativa, debedora en gran medida
daquel pouso que lle quedou nos
dedos, fedellando no obradoiro
de gaitas da súa familia. Tan só
t i ñ a  c a t r o
anos cando
tocou por pri-
meira vez a
gaita e aínda
non alcanza-
b a  b e n  a
abrazar o pe-
queno instru-
mento que lle
fixeran e do
que colgaban
un pouco os
farrapos. Non
tivo presa pa-
ra gravar, pe-
ro o resultado
t i ñ a  q u e
transmitir o
que ela que-
ría, a tradi-
ción con pe-
gada propia.
Esta mesma idea foi a que lle re-
buliu na cabeza durante o ano e
medio no que estivo a elaborar o
seu novo traballo.

Despois de sacar a rúa o dis-
co Alma de buxo, co que perco-
rreu os escenarios de medio
mundo, a última gaiteira da saga
dos Seivane presenta o seu no-
vo traballo Mares de tempo, “un
proxecto de seis músicos”, como
ela mesma apunta, “os cinco que
me teñen acompañado nos últi-
mos anos máis eu, un equipo de
traballo co que me entendo moi
ben”. Con eles, un grupo com-
posto polo acordeonista Brais
Maceiras, o percusionista Carlos
Freire, o bouzuki de Xurxo Igle-
sias, o baixo de Iván Laxe e a
batería de Teresa Saias. Susana
Seivane concibiu unha colección
de doce temas que foron grava-
dos no estudio Casa de Tolos.
Boa Music porá a venda o vin-
deiro 3 de maio este novo traba-
llo, no que o contemporáneo co-
quetea co tradicional, achegando
o resultado cara a etiqueta co-
mercial da world music. 

Con dous discos ás súas
costas nos que o peso do tradi-
cional e da gaita eran os signos
distintivos, Mares de tempo se-
mella dar outra volta á torniqueta
dentro da súa carreira. Arranxos
máis contemporáneos, a inclu-
sión de sons doutras latitudes e
de tendencias musicais próximas
ao pop ou ao jazz dan como re-
sultado un dos discos máis étni-
cos e internacionais da interpre-
te. “É certo que mantén algunha

liña cos traballos anteriores, pero
coido que este é un paso moi im-
portante, tanto nos arranxos co-
mo na instrumentación, que non
é forzado. Sempre tiven esa tei-
ma de buscar o meu son, un
equilibrio entre a tradición e o
contemporáneo e que coido que
está bastante logrado”, comenta
Susana Seivane. Sen esquecer-
se de poñer ao día o folk máis
convencional, a gaiteira segue

bebendo das
fontes tradi-
cionais para
que o novo
disco teña
esa esencia
que quere
nos seus tra-
ballos, “que
r e c o r d e  a
Galiza”.

Ademais
do seu gru-
po, Mares de
Tempo con-
tou coa cola-
boración de
varios músi-
cos galegos
como Rodri-
go Romaní,
Xabier Paxa-
riño, Guadi

Gallego, Roberto Somoza, Ro-
berto Grandal ou Viascón, com-
poñente de Jarbanzo Negro.

A voz de Seivane

Como se dunha materia penden-
te se tratase e sen deixar de ser
o que é “ante todo, gaiteira”, Su-
sana Seivane inclúe en Mares de
tempo, como novidade, a súa
propia voz, acompañada, entre
outras, pola de Uxía Senlle ou a
da cantante dos Diplomáticos. E
todo porque, como ela sinala,
“ultimamente no folk estase es-
quecendo a voz”.

A gaiteira inclúe neste disco
cinco temas nos que ela mesma
canta. Novas pezas e algunha
versión foron o xeito particular co
que quixo continuar aquela
transmisión oral que se remonta
no tempo.    

Botando man de Celso Emilio
Ferreiro e o seu libro Longa noi-
te de pedra para poñerlle título
ao novo disco, Mares de tempo
é, para a gaiteira, “unha reflexión
sobre o paso do tempo e a súa
perda en cousas banais”.

Máis contemporáneo e coa
súa voz como un elemento des-
tacado, o novo disco reivindica a
actualización da música do país
pero sen esquecer o pouso do
tradicional e o instrumento que a
viu nacer. “Na faltriqueira un se-
gredo e nas mans unha paixón”
canta ela mesma no single pro-
mocional. Quizais esa sexa a de-
finición máis axeitada que se po-
de dar do novo traballo.♦
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seivane
MAR BARROS

A gaiteira vén de presentar o seu terceiro disco, Mares de Tempo, no que adereza a tra-
dición con sons máis contemporáneos. Un traballo no que, ademais, reivindica a voz.
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Pouco tiñan que ver o pequeno
Carlos III de España con Sophia
de Bohemia ou Stanislaus
Leszcynski co principiño de Ga-
les. Pero todos coincidiron po-
sando diante dos retratistas máis
afamados da época para inmorta-
lizar a súa imaxe, seguindo os
gustos e tendencias imperantes
do momento. Agora eses arqui-
duques, princesas, infantes da no-
breza e pequenos burgueses son
os protagonistas da mostra Prin-
cipiños. Retratos de nenos dos
séculos XVI ao XIX, realizada po-
la Xunta de Galiza en colabora-
ción coa Fundación Yannick e
Ben Jakober, exposición coa que
ademais se abre a programación
do Museo de Belas Artes da Co-
ruña para o ano 2004.

Unha cativa duquesa de Or-

leáns xunto cos seus irmáns,
Carlos, o pequeno príncipe de
Gales e Xacobe, Duque de York
foron algúns dos retratados a
mediados do século XVII. Xun-
to a esta obra, no Museo de Be-
las Artes da Coruña poderán
contemplarse até o vindeiro 16
de maio, ao redor de outras se-
senta, testemuño de crecemento
dos cativos coas que se quixo
perpetuar a súa imaxe e que se
empregaban ademais para en-
viar copias aos membros da fa-
milia real. Unha sorte de antece-
dentes dos actuais retratos foto-
gráficos ou as fotos de carteira,
nas que os cativos vestían saións
de veludo, camisas de seda, en-
caixes para os escotes ou man-
dís para as nenas de familias
máis modestas, prendas marca-

das pola época e a través das ca-
les se pode facer un percorrido
pola moda destes tres séculos.

As crenzas populares e o fer-
vor relixioso da nobreza tamén
quedaron representados nestes
retratos nos que os protagonistas
case sempre aparecen acompa-
ñados de toda clase de amuletos
protectores de enfermidades,
males, feitizos, co convence-
mento de que a súa presencia
alongaría a vida do retratado. O
limón que levaba o cativo Phi-
lippe d’Orléans cando Jean No-
cret o retratou con tan só seis
anos, ía máis alá do meramente
estético, pretendendo simbolizar
a fertilidade. E ao carón das ne-
nas adoitábase pintar cans de ca-
za nunha actitude submisa, co-
mo referencia ao aleccionamen-

to e á disciplina. 
Tamén a galleta que leva a

nena retratada por Jacob Ge-
rritsz, fai referencia á fraxilida-
de da existencia e ao perecedoi-
ro, especialmente se se ten en
conta a situación que estaba a
vivir Holanda entorno ao século
XVII, no que mais da metade
dos rapaces non alcanzaban os
dezaoito anos.

Un pequeno Eduardo VI de
Inglaterra, un estirado príncipe
de Gales, futuro Carlos I, un
naipelo Luís XIV de Francia, Fi-
lipe de Orleáns ou a raíña Isabel
II de España son algunhas das
figuras que marcaron en certa
medida o destino de Europa e
que agora se poden contemplar
na Coruña, lonxe do rebumbio
da catedral da Almudena.♦
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Luísa: Desde
a Cidade Alta
até Bingen

MARGA ROMERO

Desde a outra páxina.
Compoñeres notas e
palabras, eu coas cousas

que me dá o corpo e herbas cre-
cedeiras. Prevista para o futuro
esa viaxe de ollar e ficar mudas
no labirinto de Disibodenberg.
Segredos. Sei dunha encomen-
da. Gostaras da idea de liberar
os libros, ciscar as palabras, xa
non me queda outra, Luísa, que
facelo coa túa obra. Contra a ig-
norancia, a mediocridade, a
ditadura envolvida en democra-
cia en funcións, que tentou un
golpe de estado, silenciado, que
asasina, contra a perversión co-
rrompida, o cotroso e
miserento, pola beleza e a cultu-
ra, a intelixencia e a razón, a
Palestinapaz liberarei os teus li-
bros. Levareite con Hildegard.
A viaxe será así. En Disiboden-
berg a infancia de rapariga
nobre e a túa daquela atmosfera
monocorde que che provocaba
asma cando abandonabas a rúa
da Cidade Alta para pechárente
na escola, alí ficará O paseo das
esfinxes, lugar poboado de uni-
cornios achantados entre as
faias e os carballos e mazás. Do
mosteiro en Rupertsberg, xa na-
da fica, perto entre a fraga e as
viñas situado o Hildegard
Forumlevado por “irmás da
cruz” coas que se pode discutir
e que interpretan con beleza,
coidan o xardín coas plantas
sandadoras de Hildegard, lugar
para As chaves do tempo. E no
alto, desde onde se ve o Reno,
nun banco a túa música
reservada. Perderémonos pola
cidade e no Museo deixarei o li-
bro polo que tanto fixo Pillado,
o de Hildegard en galego.  Tes-
temuñas da carga van polo río
atravesámolo a albiscar a illa
Mäuseturm. En Rüdesheim fu-
xiremos do barullo e no Abtei
Sankt Hildegard unha cancela
abre os pastos das ovellas esco-
cesas, a raza máis antiga de Eu-
ropa, e onde morre o sol, unha
laxe para deixar As certezas de
Ofelia. Cara a Östrich-Winkel
detereime uns instantes para
deixar na porta da casa de Betti-
na Brentano a Teoría dos xogos,
recuncho de sombras da Karoli-
ne von Günderrode ou da von
Arnin, poetas víctimas de seu e
dos demais. Homenaxes: O
concerto para un home sócon-
tra a barbarie na entrada de Bu-
chenwald. O representante nun-
ha ponte de Tübingen por Höl-
derlin. Lugares amados: o
secreto de Sommerau para
Silencio, ensaiamos, o priscilia-
nista anfiteatro de Trier para a
ecuación teatral. O outro lado
da música, a poesíano xardín
barroco entre as termas e a Ba-
sílica. En Trittenheim no Mose-
la Ruído. En concreto na Markt-
platz ARota ao interior do ollo
remata en Leipzig con Bach. Os
libros por sempre Luísa e Sit Ti-
bi Terra Levis.♦

Principiños
MAR BARROS

Princesiñas, infantes, pequenas damas e duques. En total, sesenta retratos dos cativos máis des-
tacados da realeza e da nobreza europea dos últimos séculos reúnense na Coruña nunha mostra.

Retrato dunha nena holandesa cun limón na man
(1650-60). Escola holandesa.

Retrato de tres dos fillos de Carlos I de Inglaterra: Xacobe, Duque de York; Carlos, Príncipe de Gales; e
Enriqueta, Duquesa de Orleáns. Círculo de Henri Gascars (aprox. 1635-1701). Escola flamenga.

Retrato dunha nena termando un brezel e can ao seu carón. Ja-
cob Gerritsz. Cuyp (Dordrecht, 1594-1652). Escola holandesa.

Retrato de Lluís XIV (1638-1715) e de Filipe de Orleáns
(1640-1701) cara 1642. Charles Beaubrun (1604-
1692). Escola francesa.

Retrato dunha nena vestida de azul cun loro nun xardín
pazego, entre 1730 e 1740. William Verelst (activo en-
tre 1729 e 1756). Inglaterra



Fronte o éxito que acada con cada
disco a gaita electrónica de Hevia,
a chegada das gaitas marciais e as
grandes bandas galegas de gaitei-
ros, con desfiles que emulan os
xeitos escoceses incluso nas saias,
moitos son os colectivos que rei-
vindican o papel da gaita tradicio-
nal. Dende que estoupou hai xa al-
gúns anos o que se podería cha-
mar a guerra dos gaiteiros, a polé-
mica entre os instrumentos tradi-
cionais e as percusión elaboradas
de xeito artesanal fronte os impor-
tados e os realizados con mate-
riais máis modernos está servida.

Neste sentido e co fin de con-
tribuír a que “a gaita galega siga
viva, a pesar dos agravios que so-
fre dende hai moitos anos”, o co-
lectivo Xuntanza de Galegos de
Alcobendas, vén de celebrar un
ano máis o Encontro de Gaitas
Tradicionais, que xa vai pola súa
terceira edición. Para o portavoz
deste grupo, Ramón Ratón, a in-
vasión de gaitas de fóra, “que en
pouco tempo fixo que se multipli-
casen como se dunha epidemia se
tratase, chegando incluso a impor-
se en algúns concellos do país e
dalgún centro galego, está a des-
prazar a nosa gaita tradicional”.

Polas rúas madrileñas soaron
muiñeiras, pasodobres, xotas, pol-
kas, que por unha vez consegui-
ron suavizar os sons cotiás da ci-
dade. Un alboroto musical e unha
esmorga descoñecida que fixeron
asomarse polos balcóns e as terra-
zas aos máis curiosos durante to-
do o percorrido do pasacalles. Co-
as súas gaitas debaixo do brazo e
coas súas mellores galas tradicio-
nais, máis dun cento de galegos
tocaron durante tres días na cida-
de, un acto que chamou a atención
incluso ao alcalde, para quen “Al-
cobendas mudou galega”. 

Á chamada de festa rachada
acudiron gaiteiros de todo o esta-
do, galegos espallados pola pe-
nínsula que crearon nos seus
puntos de destino asociacións
culturais e grupos tradicionais,
nos que se seguen mantendo as
gaitas convencionais e a percu-
sión de pel de pelello. 

Case unha decena de agrupa-
cións tradicionais foron as prota-
gonistas dun acto, que coincidiu
ademais coa celebración da VII
Romaría do Polbo á feira e do
Mexillón, e que contou coa cola-
boración do concello. En total
140 gaiteiros tocando ao ritmo da
tradición e cos instrumentos em-
pregados polos seus antepasados. 

O grupo de Cangas Chacarran-
daina non quixo perderse a cita.
Creada no ano 2000, os seus com-
poñentes transmiten nas súas can-
cións a festa e a diversión que lles
dá nome. Con novos ritmos e a
maior parte dos instrumentos tradi-
cionais os de Chacarrandaina com-
partiron as rúas cos seus veciños de
Novos Aires, de Gondomar.

Ademais, dende Mallorca

achegouse a formación Anaqui-
ños, de Sevilla Lar Galego, den-
de Barcelona os gaiteiros de
Saudade, bandas que interpreta-
ron os seus temas con outras pro-
cedentes de Madrid, como A pe-
neirae Axóuxere. Xunto a elas, o
grupo creado no seo do colectivo
Xuntanza de galegos de Alco-
bendas, que conta con máis dun-

ha ducia de intérpretes, tamén to-
caron pezas do seu repertorio.

Melodía adulterada

Explicacións teóricas, nas que
diferentes estudiosos xustifican
o emprego de determinadas
prendas e xeitos, a parte, para
Ramón Ratón “aos galegos que

vivimos fóra sorpréndenos esta
confusión e esta parafernalia cre-
ada ao redor da nosa gaita tradi-
cional e dóenos que unha imita-
ción traída alén dos mares se
presente como galega, cando o
único que ten de galega é a me-
lodía adulterada que lle sae”.

Máis axudas

Nun momento no que algúns dos
centros galegos e colectivos do
país ubicados no resto do estado
están a desenvolver programas
culturais estábeis, Ramón Ratón
aproveitou ademais para solicitar
un maior apoio por parte das ins-
titucións públicas.

“Tanto os concellos como os
Centros Galegos esparexidos por
toda a diáspora, necesitan un in-
cremento nas súas subvencións,
para adicalas á locais, instrumen-
tos e profesores, para que esa
gaita fiel transmisora da nosa
cultura, siga a soar en mans de
novas xeracións”.♦
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Xosé Gago
‘Quería
desentrañar
o misterio
da goma arábiga’

A.N.T.
Galaxia acaba de publicar
A música da Terra, onde se
recollen as fotografías que
realizou a través de técni-
cas históricas. Como xur-
diu a publicación do libro?

Quixen publicar anterior-
mente os meus traballos, pero
desta vez a iniciativa non par-
tiu de min. Hai uns anos com-
pilara unha selección de ima-
xes que levei a unha editorial,
pero dixéronme que como non
era un best-seller non mo pu-
blicaban. Agora afortunada-
mente os tempos cambiaron e
tanto Ana Iglesias como Basi-
lio Lourenço non atoparon
tantos problemas. A cargo de-
les correu toda a publicación.

Vostede era un fotógra-
fo case descoñecido para
unha gran parte dos gale-
gos, sen embargo agora
Galaxia premia a súa obra
cunha colección de luxo.

Coido que o do libro débe-
se á calidade das fotos, tanto a
nivel emocional como no que
se refire aos acabados gracias
a miña evolución nas técnicas.
Sen embargo, se ben é certo
que son descoñecido entre o
gran público, non o son tanto
entre os profesionais.

Cales son os procede-
mentos técnicos antigos
que emprega?

Existen múltiples técni-
cas de formulación caseira,
pero eu uso ao redor dunha
ducia. Algunhas delas son a
goma bicromatada, o papel
salgado, a colotipia, o proce-
so á albumina ou o carbón
directo. Este último procede-
mento desapareceu en 1950
cando se deixou de preparar
industrialmente o material.
Agora só o empregan os des-
cendentes da casa Fresson,
pioneiro neste sistema, en
Canadá Nadeau e mais eu.

Con esta técnica fixo a
serie do Prestige.

Fixen. Quixen trasladar
o meu testemuño e reflectir a
poesía que había entre tanta
negrura. 

Por que estes procede-
mentos?

Metinme aquí porque
non quería ser fotógrafo.
Cando era cativo quedei
abraiado ao descubrir que a
goma arábiga dos cromos
servía para a fotografía. Qui-
xen desentrañar ese misterio,
empecei por iso e enganchei-
me. Aí levo trinta anos.♦

Cen gaitas en Madrid
MAR BARROS

Quen dixo que as gaitas soan mellor na Galiza? Polbo, mexillóns e unha boa dose de mú-
sica do país foron os ingredientes do Terceiro Encontro de Gaitas Tradicionais celebra-
do en Alcobendas, no que participaron diferentes grupos galegos formados na diáspora.

Á chamada de festa acudiron gaiteiros de toda península, emigrantes galegos que crearon asociacións culturais e grupos tradicionais.
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Final Fantasy é unha das sagas
máis exitosas do mundo dos vi-
deoxogos. A través das video-
consolas e con grande influencia
do mundo manga, conseguiu un
amplo oco no mercado, con títu-
los diferentes, guións sen conti-
nuidade pero cunha óptica co-
mún: conducirnos a mundos ine-
xistentes para xogar neles ao
xénero de acción, con bastantes
ingredientes de xogo de rol.

Agora, Final Fantasy dálle
acubillo a un novo xogo, Crystal
Chronicle, que se aproveita do no-
me desta aventura de éxito pero
que pouco ten a ver con anterio-
res entregas e funciona máis ben
como “sucursal” lúdica para afec-
cionados á súa estética nipona.

Este sistema non é novo.
Non hai que esquecer que até
un filme se fixo con este nome.
Como di o dito publicitario: se
unha marca vende, non a cam-
bies por nada do mundo.

O guión de Crystal Chronicle
lévanos a unha terra innomea-

da, en perigo pola abundancia
dunha substancia que se chama
miasma e que acaba coa vida.
Só uns cristais máxicos son
quen de acabar co mal. É por
iso que a poboación se axunta
ao redor destes cristais. Mais
estes cristais non son inesgotá-
beis e deben ser cargados unha
vez ao ano con mirra, unha
substancia que segregan unhas
árbores espalladas por todo o
planeta. Os encargados de re-
colleitar a mirra son lexionarios
armados cun caliz cheo de cris-
tal máxico que os protexe. O xo-
gador terá que integrarse nesa
lexión e cumprir a súa misión.

O obxectivo do xogo é supe-
rar as dificultades do mundo da
miasma e encher a copa de mi-
rra. Para conseguírmolo, pode-
mos escoller a nosa personaxe
entre catro razas e elixir a profe-
sión paterna –con vantaxes á
hora de comprar equipamento.

Na parte gráfica, este título é
dos mellores da historia para

Game Cube, por exemplo. O
contorno está baseado na tradi-
ción irlandesa, con paisaxes ru-
rais dun verde intenso e longas
praderías; cantís afiados e árbo-
res ananas e retortas. Até as al-
deas se integran na iconografía
da illa, lonxe das megacidades
nas que viven anteriores mun-

dos de Final Fantasy.
Unha das atraccións deste

título é o modo multixogador.
Varios personaxes poden com-
binarse entre si para mellor ata-
car os inimigos ou facer feitizos.
É un xogo moi cooperativo, pen-
sado para que moitas situacións
complicadas se resolvan rapida-

mente entre varios xogadores.
O peor do xogo, xustamen-

te, é o modo para un só xogador
porque unha vez que lle toma-
mos o tino á dinámica, podemos
acabar algo aborrecidos, xa
cansos de andar recollendo mi-
rra. Mais lograr catro xogadores
tampouco é doado.♦

Os cristais máxicos
Soños Eléctricos César Lorenzo

www.anosaterra.com

‘E así vos digo que o riso aquel
aínda se podería ouvir...’

Luísa Villalta.As chaves do tempo

As letras de Luísa Villalta
mantéñena entre nós.
Baixa todas as súas

columnas en
A Nosa Terra

en formato PDF

Luísa Villalta en A Nosa Terra



Amigo da caza e criador de cans
coelleiros foi compañeiro de caza-
tas de Xoán Patiño de la Fuente
cando os dous, polos anos trinta,
percorrían os montes de Chans,
Feáns, Uxes e Boedo. Entre toxais
medrados tiña o raposo garda e,
cos seus suores, camiñadas e sa-
rasquetas, daban boa conta deles.

Andrés Seijas era moi querido
na miña familia. Agasalláballe a
miña nai as peles dos animais e
elas as covertía en cubrepescozos.
Pero a maiores de cazador, An-
drés Seijas era un home empeña-
do na defensa dos compañeiros.
Sindicalista e metalúrxico nos va-
radeiros da Casa Chas foi dos que
apoiou até o fin a folga da cons-
trución do 1934 significándose en
accións contra da patronal.

A mesma que tentou sacalo
do medio logo do 36 por ser un
dos máis coñecidos militantes da
CNT coruñesa. Coa súa muller
Pilar Rivas e os seus dous fillos
vivía na Agra da Bragua e alí
sentiron o maior dos perigos. 

Cando Fernando Gil e cinco
dos seus policias viñeron por
min na Fontenova, eu xa sabía
que Andrés agachárase nunha
casa fronte a do Daniel Losada e,
sabendo que andaba armado
cunha pistola do exército que
amañara para disparar vinte ba-
las, pasei ante o seu agocho fa-
lando en voz alta para que reco-
ñecera a miña voz. Non fóra a

pensar que o grupo de policías
ían a súa procura e lle dera por
disparar estando eu no medio.

Pasaron días, meses até com-
pletar tres anos no escondedoiro.
Nese tempo, moitos compañeiros
tentaran a fuga en barcos pes-
queiros fracasando no intento.
Andrés Seijas bo coñecedor dos
costumes da Casa Chas preparou
a súa fuga en solitario. Armado
da súa pistola, entrou pola noite
nun bou agardando a chegada da
tripulación. Xa co patrón ao man-
do da embarcación, apareceu An-
drés armado coa laranxeira e un-

ha petición contundente. O desti-
no do barco tiña que ser Francia e
o porto Saint Nazaire.

Un secuestro co que conque-
riu a liberdade por ben pouco
tempo. Foi internado nun campo
de concentración primeiro e logo
trasladado a unha brigada de tra-
ballo en Alxeria. Na canteira on-
de o internaron perdeu parte das
falanxes de dous dedos pero non
o anceio dunha nova fuga. E con-
seguino de novo liscando a Túnez
agachado outra volta nun barco.

Desde o norte de África deu o
salto a América e o  Uruguai foi o

país de acollida. En Montevideo
dedicouse a arranxar coches para
abrir despois, baixo a razón social
de La Chacarita, o seu propio ta-
ller. E alí foi onde topei de novo
con el. No porto de Montevideo
viume cando eu estaba a falar
cuns cregos. Recoñeceume e a
gritos saudoume. Collemos un ta-
xi e o taxista non quixo cobrarnos
ao coñecer a nosa historia. Todo
pola república, dixo.

Andrés Seixas, o obreiro me-
talúrxico, o anracosindicalista
dos varadeiros Chas, nunca re-
tornou á terra.♦
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Memoria de Ferro                           Antón Patiño Regueira

O demo
meridiano
FRANCISCO CARBALLO

Con este titular
provocador publica Xosé
Chao Rego media

autobiografía. Unha obra con
clave explicativa.”Nel mezzo
del camin de la mia vita”, can-
do un andaba pola corentena
biolóxica (47 anos), a propia
existencia xa fixera crac!
varias veces... Un interrogante
axéxame con frecuencia: a mi-
ña vida, serviu para algo? A
resposta ao interrogante
veuma dando un pobo: Santa
Mariña do Vilar, parroquia no
suburbio de Ferrol na que
exercín o ministerio sacerdotal
durante 17 anos,1959-1976.

Chao sérvenos de testemu-
ña da madureza desta igrexa
comunidade “Santa Mariña”.
Tiñamos coñecemento da
sementeira que guiara tal itine-
rario (Na fronteira do misterio),
agora contamos coa colleita.
Un episodio de pastoral cristiá
a ter en conta por si mesma e
pola influencia na creación dos
Coloquios de Cristiáns, 1966, e
de Irimia, 1978.

Mais O demo meridiano é
consistente, unha autobiografía,
primeira parte, de Chao Rego. A
segunda saíu do prelo antes:
Conversas con Xosé Chao
Rego. Dende a Serra de Meira
á Garda mareira, por Daniel
López. En Chao verifícase pare-
lla sensibilidade á de Santo
Agostiño, autor “De  Civitate
Dei”, 410, e autobiógrafo nas
Confesións, 397-400: “libro fito
que marca o nacemento dun no-
vo xénero literario, a autobiogra-
fía, na cal, en palabras de
Bultmann, o problema do libre
albedrío, descoñecido entre os
antigos, aparece por primeira
vez nos debates filosóficos”.
Como podemos dar sentido á
historia, e sobre todo á nosa
vida, estando dentro da historia
e no curso danosa propia vida?
A autobiografía non consiste se-
nón en emprender esa tarefa de
dar resposta a este interrogante”
(Pietro Prini, El Cisma Soterra-
do. Porque, segue a dicir Prini,
“pensar autobiograficamente
significa, para Agostiño, xulgar-
se en función dun propósito sub-
xacente, sopesarse conforme ao
proxecto que Deus lle outorga a
cada un de nós”.

Chao recupera para si e pa-
ra os lectores a súa resposta no
seminario –Mondoñedo,
Salamanca, Roma–, en Santa
Mariña e na decisións sucesivas
na fidelidade á consciencia e ás
suxestións dos fieis que buscan
dar a propia resposta no segui-
mento de Xesús Cristo: unha
conversio ad creaturas, gloria
Dei viventis.

Chao Rego atravesou o de-
serto dos seminarios tridentiños,
ao ar do nacionalcatolicismo.
Tempos e espazos a exortizar, a
substituír para sementar a “pala-
bra” (logos), vento (ruah),
comunicación que nos leva á
verdade. O demo meridianoé
autobiografía, é diagnóstico da
intimidade clerical, unha atrevi-
da “confesión” dun cristián en
días de ministeiro.♦

Aqueles transnoitados tempos
nos que a máxima aspiração dum
músico era ser diletante –ama-
teur, afeiçoado– ainda conti-
nuam vigentes na Galiza.

Existe uma soterrada teima
política de obstaculizar o avance
profissional dos músicos galegos
e os manter na mediocridade, co-
mo esmolantes a porta da igreja
política. O poder da caridade faz
maravilhas na consecução de
vontades inquebrantáveis.

Mas os intérpretes galegos
são cada dia mais profissionais
e começam a se rebelar contra a
submissão. Um músico profis-
sional não precisa mendigar o
salário porque se aqui não valo-
rizam o seu trabalho tem muitas
oportunidades pelo mundo
adiante. É a vantagem de falar-
mos uma língua que não precisa
tradução.

Aos políticos não lhes gosta
que os artistas rejeitem dizer
amem. Daí que cada dia supri-
mem mais postos musicais. O
caso da Banda Municipal de Mú-
sica de Santiago é paradigmáti-
co, e ultrapassa os limites de
operatividade duma agrupação
musical. Por tanto a decisão da
Banda de evidenciar nos concer-
tos a sua precariedade de efecti-
vos –actualmente tem tão só 33
membros– é de absoluta coerên-
cia profissional.

O director da Banda, Ama-

dor Santos Bartolomé, é um
grande profissional e sabe co-
mo dissimular a eventual carên-
cia dum instrumentista mas nin-
guém pode pedir-lhe que oculte
uma deliberada destruição en-
coberta da agrupação que diri-
ge. Assim os papeis dos saxofo-
nes, clarinetes, oboés, fliscor-
nes e percussões que têm as ca-
deiras vazias, porque as vagas
foram eliminadas, soaram como
O Grito de Edvard Munch em
gesto expressionista impossível
de reprimir.

O silêncio é o som mais pre-
zado da música. Sem silêncio
não há música, apenas um ba-
rulho. O silêncio é a nossa
essência, a nossa realidade nua
e crua em confronto com o
mundo sonoro do compositor.
Sem silêncio não há ouvintes,
apenas massa. O silêncio são as
fendas por donde respira a mú-
sica. Os músicos que não sabem
interpretar os silêncios só atra-
palham à música.

E os silêncios da Banda Mu-
nicipal de Música de Santiago,
interpretando como papeis mu-
dos os instrumentos ausentes,
conseguiram ferir os ouvidos
políticos. O novo concelheiro
de Cultura, Néstor Rego, com-
prometeu-se a reconstruir a dig-
nidade da Banda.

Mas o que falha é o modelo
musical que se quer desenvol-

ver nos municípios, e mesmo na
Galiza inteira. Os partidos polí-
ticos vão dando tombos sem ru-
mo. Nenhum tem uma ideia do
objectivo musical e todo depen-
de da cultura do político que
nos toque na quota-parte do po-
der. Mas como fazem para ati-

nar quase sempre com o mais
parvo em cultura?

Eis senão ao Carminha Bu-
rrana.

Não compreendo como os
partidos políticos podem gerar es-
sa imensa asneira, sobre todo aos
que presumem de tanto birreto.♦

O Bardo na Brêtema                          Rudesindo Soutelo

Um Grito de silêncio

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

A fuga de Andrés Seijas 

Andrés Seijas fugouse nun barco da Casa Chas. Na imaxe, barcos e Castelo de Santo Antón da Coruña cara 1910.



AmesAmes
■ TEATRO

O LIBRO MÁXICO
Migallas Teatro estará o
venres 26 no Centro Socio-
cultural representando esta
obra para crianzas.

O BarO Barcoco
■ CINEMA

LAS CHICAS
DEL CALENDARIO
O cine club Groucho Marx
proxecta esta fita, de Nigel
Cole, 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. O venres 19,
sábado 20 e domingo 21 ás
16 e 18 h. chegará á panta-
lla Buscando a Nemo,de
Andrew Stanton. O mér-
cores 24 e xoves 25 ás
22:30 h. chegará Elephant,
de Gus Van Sant. O sába-
do 27 e domingo 28 ás 17,
20 e 22.30 h. e o luns 29 ás
22:30 h. proxéctase a fita
dos irmáns Farrelly Pega-
do a ti.

■ TEATRO

SE NORMAL. VOTA
SUBSTANCIABUCANERA
A compañía Bucanero &
Eme2 Producións estará
con esta peza, de José Luís
Prieto, o venres 26 ás 22:30
h. na Casa da Cultura.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

PEDRO MARUNA
A Fundación CIECalberga-
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
■ TEATRO

BABY BOOM
NO PARAÍSO
A compañía Rara Avis re-
presentará esta obra o sábado
20 no Auditorio Municipal.

AA CanizaCaniza
■ EXPOSICIÓNS

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

O CarballiñoO Carballiño
■ TEATRO

VANZETTI
A Casa do Concelloserá o
lugar onde Teatro do
Atlántico represente esta
obra o venres 26.

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS 

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

■ TEATRO

MANOLITO CAMALEÓN
A compañía Títeres Trom-
picallo actúa o martes 23
no Pazo da Cultura.

CariñoCariño
■ TEATRO

MALICIA
Poderemos ollar esta obra de
Eme2 Producciónso sába-
do 27 na Casa da Cultura.

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 saída
desde a Estación de Autobu-
ses, sobre as 11 da mañá dos
domingos para voltar á tardi-
ña. O domingo 21 van reali-
zar o roteiro de San Miro,
por terras de Pazo Loroxo,
Ardeleiro, Illa Pepino, O
Cuco, Praia de San Miro,
Escarís, Ceán e Algadán.
Máis información no telf.
649 759 734 (David).

CATRO MAÑÁS
CON FUTURO
A Fundación Barriéorgani-
za este ciclo de obradoiros
didácticos para alumnos de
10 a 13 anos, cos que tratan
de achegar a arquitectura á
sociedade. O sábado 27 os
mestres Manuel e Francis-
co Aires Mateusimpartirán
un obradoiro sobre A trans-
formación do presente, o

corazón do tempo. Esta acti-
vidade é de balde previa ins-
crición en www.fbarrie.org.

■ CINEMA

O ciclo Escuela de Barcelona
chega o sábado 20 ás 18 h.
coas curtametraxes Día de
muertos(1960), de Joaquín
Jordá e Julián Marcos; Rai-
mon (1965), de Carles Du-
rán; No compteu amb els
dits (1967), de Pere Portabe-
lla; e Maria Aurelia Camp-
many parla d´un lloc entre
els morts(1969), de Joaquín
Jordá. Ás 20:30 h. podere-
mos ver Fata Morgana
(1965), de Vicente Aranda.
O luns 22 ás 20:30 proxécta-
se Ditirambo (1967), de
Gonzalo Suárez; e o martes
23 á mesma hora Noche de
vino tinto (1966), dirixida por
José María Nunes. O venres

26 ás 18 h. chega á pantalla
Cada vez que... (1967), de
Carles Durán;e ás 20:30 h.
Nocturno 29(1968), de Pere
Portabella. Dentro do ciclo
adicado a Akira Kurosawa
este xoves 18 ás 20:30 h. pre-
séntase a fita Yojimbo (1961);
e o mércores 24 e xoves 25,
Dersu Uzala, El Cazador
(1975). Máis información 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.

GALICIA VISTA
CON OJOS DE JOVEN
Mostra de fotografías que
se poden ollar na sala Sal-
vador 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, a mostra axunta os
mellores deseños de mobles
do arquitecto, do período
1927-31, e presentados no
seu contexto de creación: as
vivendas experimentais en
Weissenhof, Stuttgart; o Pa-
villón Alemán en Barcelona e
a Vila Tugendhat en Brno.
Ludwig Mies van der Rohe
(Aquisgrán, 1886 - Chicago,
1969) é unanimemente con-
siderado como un dos mes-
tres que maior trascendencia
e influencia nna arquitectura
do pasado século. Na Funda-
ción Barrié até o 2 de maio
(www.fbarrie.org).

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

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 04
As obras do prestixioso
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.

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

A Fundación Barriémostra, na
sede da Coruña, unha exposi-
ción ao redor da figura do arqui-
tecto alemán Ludwig Mies van
der Rohe, un dos máis impor-
tantes renovadores desta arte na

primeira metade do século XX.
Convencido de que había que
facer arquitectura para un mun-
do novo, introduciu o raciona-
lismo en todas as súas obras,
desde móbeis até vivendas.♦

Soños de arSoños de arquitectoquitecto
O O TTrinquerinque

Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
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☞ DIÑEIRO SUCIO.
Unha banda de delin-

cuentes dá un golpe pero se fai
con diñeiro do FBI que está
marcado, polo que deben colo-
calo por menor prezo no merca-
do, pero cando van facer a ope-
ración, os cartos desaparecen.

☞ CANDO MENOS O ES-
PERAS. O maduro e don

xoanesco Nicholson deixa a súa
paixón polas novas e galantea
cunha Diane Keaton que non aga-
cha as enrugas. Hai un fallo final
do guión. Alguén pode crer que
unha muller escolla a Nicholson e
deixe a Keanu Reeves? Adirecto-
ra, Nancy Meyers, non se atreve a
romper cos algúns tópicos.

☞ 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
volve á súa casa porque o

seu pai está moribundo. Pretende
coñecer 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
combatente do sur deserta para
reunirse coa muller que ama, a
quen apenas coñece. No retor-
no, poderá 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.♦

CarCar teleirateleira

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 críti-
co que poderemos escoitar o xo-
ves 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 Clubde OURENSE. A
entrada vale 10 euros na billeteira
e 8 anticipada en Skoita e no Cla-
vicembalode Lugo; Elépe, Tipo,

Urbanz e Columnaen Vigo; Fat
Fly en Santiago; e Tipo e Peggy
Recordsen Ourense.♦

TTote Kingote King

Caixa Galiciaorganiza este ciclo
no que poderemos escoitar ao xor-
nalista Diego Carcedoque impar-
tirá a charla La Corresponsalía,

periodismo sin fronteras, o mér-
cores 24 en PONTEVEDRA e o xo-
ves 25 en OURENSE nas Aulas So-
cioculturaisda entidade.♦

25 anos de Comunicación25 anos de Comunicación

Este nome é o alter ego do autor
independente Raúl Fernández,
que esta de xira de presentación
de Nones, considerado mellor dis-
co estatal do 2003 pola revista
Rock de Lux. Un cruce entre a tra-
dición mediterranea  e o jazz, can-
cións en catalán e castelán que po-
deremos escoitar o venres 26 na
sala Garufa da CORUÑA; e o sába-
do 27 no Vademecwum de VIGO.♦

RefrRefreeee

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

O Coro e Orquestra da Ópera Estatal de
Bulgaria, baixo a dirección de Kuzman
Popov, faranos gozar coa obra de Verdi o
luns 22 ás 20:30 h. no auditorio munici-
pal Gustavo Freirede LUGO; o martes 23
ás 20:30 h. poderemos disfrutar dela no
C.C. Caixanova de VIGO.♦

NabuccoNabucco

O grupo continuador da
orixinal banda Hechos
Contra el Decoropresenta
o seu novo disco Cuando
es Mañana,mistura de re-
agge, raï, hip hop,
drum´n´bass e bases elec-
trónicas 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 Clubde
VIGO. Entradas anticipadas
á venda, por 8 euros, en
Noni´se Portobello da Co-
ruña e en Elepé, Columnae
Tipo en Vigo; ou 10 euros
na billeteira.♦

DeshechosDeshechos

Mercedes Peón
presentará o seu
novo disco Ajrú o

xoves 25 na
CORUÑA.



■ MÚSICA

ORQUESTRASINFÓNICA
DE GALICIA
Vai tocar o venres 19 ás
20:30 h. no Pazo da Ópera,
baixo a dirección deStalis-
nav Skrowaczewski.

MERCEDESPEÓN
Vai dar un concerto, no ciclo
de Música con Raices,o pró-
ximo xoves 25 ás 21 h. no te-
atro Rosalía de Castro, onde

poderemos escoitar os temas
do seu último traballo Ajrú .

FerrFerr olol
■ EXPOSICIÓNS

RETALLOS 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
Ballester acollerá unha
mostra antolóxica dedicada
a este pintor ferrolán (1932-
1996) até o 20 de marzo.
Autorretratos, retratos, pai-
saxes, bodegóns, figuras,
segas, ecenas de París...
máis de trinta anos de con-
tinua reflexión e adicación
á pintura cunha gran sensi-
bilidade clarivindente e po-
tencia 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.

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 a súa pintura
no museo Ramón Mª Aller.

■ TEATRO

UN TRANVÍA
DE NOME DESEXO
Poderemos gozar con este
clásico adaptado por Balea
Branca o venres 26 no Au-
ditorio Municipal.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

ACERTOS E DESASTRES
ARQUITECTÓNICOS
...na provincia de Lugo a
través de fotografías, até fi-
nal de mes, no Colexio de
Arquitectos.

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

PROMOCIÓN DA LINGUA
Buscando imaxes para a
promoción da lingua é a
mostra que alberga a Facul-
dade 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 con obras pro-
cedentes dos fondos da súa
colección.

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

■ MÚSICA

SUPERGLU
Esta nova banda estará to-
cando este xoves 18 no Pu-
ro Teatro.

EL COMBO LINGA
O grupo madrileño de mú-
sica mestiza chega o venres
19 ao Clavicémbalo para
apresentar Daquipayá, o
seu último disco. 

ARIMA BELTZA
Esta banda de blues & rock,
ben coñecida en Euskal He-
rria, dará un concerto no
Clavicémbaloo sábado 20,
no que poderemos escoitar
o seu último traballo Blues
Sustraia.

FELPEYU
Presentación do terceiro dis-
co Yá!,deste grupo histórico
de Asturies cunha impresio-
nante traxectoria dentro do
mundo do folk, o mércores
24 no Clavicémbalo. O xo-
ves 25 poderemos escoitar o
xenuino  cantante e compo-
sitor Pablo Líquido.

MurMur osos
■ MÚSICA

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

OurOur enseense
■ ACTOS

I JORNADAS DE
HISTÓRIA DA GALIZA
A Universidade de Vigoe
AGAL organizan estos en-
contros na Faculdade de Hu-
manidades e Ciencias da
Educación, que comezan o
martes 16. Este xoves 18 o
historiador Anselmo López
Carreira falará sobre Unha
releitura das fontes historio-
gráficas do medievo penin-
sular: o caso galego; e o
mércores 24 poderemos es-
coitalo de novo dándonos
Unha visión galega da his-
toria do NW peninsular: dos
suevos ao século XIII. O
martes 23 preséntase a revis-
ta Murguía da Asociación
Galega de Historiadorese o
xoves 25 Francisco Carba-
llo disertará sobre a Allea-
ción da igrexa galega. Para

matricularse ou solicitar
máis información dirixirse a
barbosa@agal-gz.org ou ou-
rense@agal-gz.org 

■ EXPOSICIÓNS

X.M. TOMÉ
As súas pinturas e deseños
poderán ser ollados na galería
Visolaté o 23 de abril (de luns
a sábado de 18:30 a 21 h.). 

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

MARÍA DOMÍNGUEZ
A pintora amosa o seu tra-
ballo no Ateneoaté o mar-
tes 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. 

■ TEATRO

FAUSTO
Teatro de Ningures repre-
senta esta obra o sábado 27
no teatro Principal.

As PontesAs Pontes
■ EXPOSICIÓNS

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

■ TEATRO

A NOITE
Os Quinquilláns represen-
tarán esta obra para crian-
zas o mércores 24 no audi-
torio municipal Cine Alovi.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

PROMISES
O cineclube Pontevedrapro-
xecta o mércores 24 ás 20 e
22:15 h. no Palacete de
Mendoza(Pza. De Sta. Ma-
ría) esta fita norteamericana,
dirixida por Justine Shapiro
e B.Z.Goldber, no que se re-
trata o conflito palestino-is-

raelí visto polos ollos das
crianzas de ambos bandos.
Entrada libre.

■ EXPOSICIÓNS

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

ANDRADE
Esculturas de Andrade,
baixo o título de Muller, na
sala Teucroaté o martes 23.

■ MÚSICA

VOCES DO JAZZ
O sábado 27 ás 21 h. no te-
atro Principal poderemos
escoitar a voz case infantil
do veterano Jimmy Scott.

■ TEATRO

DOMINGOS
DO PRINCIPAL
Promovido polo Concello e
coordinado por Teatro
Akatro, este ciclo para públi-
co familiar chega á V edición
cunha selección dos mellores
espectáculos realizados na
península Ibérica. O domingo
21 ás 18:30 chega a peza Las
manos de mi abuela(a partir
de 3 anos) dos vallisoletanos
Teloncillo Teatro, espectácu-
lo con cancións en directo no
que Celia volta á casa da avoa
e alí espertan as súas lem-
branzas. Os galegos de Os
Quinquilláns representan o
domingo 28 a obra O circo
das máscaras, espectáculo no
que se reflicte a vida das xen-
tes do circo e os seus esforzos
para seguir adiante. As entra-
das poden 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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O próximo xoves 25 a compañía
Teatro do Morcego representará
esta obra na Casa da Cultura de

MONFORTE; o venres 26 faráo no
edificio de Servizos Múltiples de
CULLEREDO .♦

AA grande ilusióngrande ilusión

O martes 30 ás 19:30 e 22:15 h. no
espazo para a cultura de Cajama-
drid de PONTEVEDRA poderemos
ollar a fita Vértigo (De entre los
muertos),dirixida en 1950 por Al-
fred Hitchcock, dentro deste ciclo
organizado pola Universidade de
Vigo e o cineclubePontevedra, en
coordinación co cineclube univer-
sitarioKinemada cidade olívica e o
cineclubePadre Feixóo de Ouren-

se. O mércores 31 ás 20:30 h. no
auditorio do Concello de VIGO pro-
xectarase O Crepúsculo dos Deu-
ses(1950), de Billy Wilder . En to-
tal seis fitas fundamentais, en for-
mato cinematográfico e versión
orixinal subtitulada, como mostra
de seis visións diferentes e coetáne-
as en tres países do mundo, entre
1950 e 1960. O prezo por sesión é
de 2 euros.♦

Ciclo de Cinema ClásicoCiclo de Cinema Clásico

Neste festival, que está de xira po-
lo país, podemos escoitar en con-
certo a Tri Bus Band e varios
Dj´s., ademais de espectáculos de
baile e videocreción. O sábado 20
ás 21 h. chega ao Coliseo da CO-

RUÑA, onde poderemos escoitar,
tamén, á bandaFundación Tony
Manero. O sábado 27 ás 21 h. no
Pavillón de Deportesde VERÍN, o
programa complétase co concerto
de Lamatumbá.♦

O Xacobeo coa MocidadeO Xacobeo coa Mocidade

Esta compañía representa Fobias.
Unha estraña noite na casa de
Luís Mendía,de José Luis Prie-
to, baixo a dirección de Lino Bra-
xe, no auditorio da fundación Se-
mana Verdede SILLEDA ; o venres
19 e sábado 20 levarán o espectá-
culo até o teatro Rosalía de Castro
da CORUÑA; O sábado 27 verémo-
los no multiusos da Xunqueira en
REDONDELA .♦

LagarLagar ta, Lagarta, Lagartata

A compañía Talía Teatro vai re-
presentar esta obra o sábado 20
no salón de actos do Concello en

CEE; e o domingo 21 farán o pro-
pio na Casa da Culturade BE-
TANZOS.♦

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 ao multiu-
sos da Xunqueira de REDONDE-

LA ; o venres 26 verémolos na
Casa da Culturade BOIRO; e o
sábado 27 no teatro municipal
das Torres de Santa Cruzde
OLEIROS .♦

Schsss... calmaSchsss... calma

Al Suroeste Teatrorepresenta es-
ta peza o domingo 21 no Auditorio
Municipal de RIBADEO ; o xoves
25 estará no C.C. Torrente Balles-

ter de FERROL; o venres 26 no Au-
ditorio Municipalde VILAGARCÍA ;
e o domingo 27 visitan o Auditorio
Municipal de NARÓN.♦

Cara de PlataCara de Plata

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 19 na Área
Panorámicade TUI e o sábado 20
no teatro municipal Torres de Sta.
Cruzde OLEIROS .♦

Monólogo do imbécilMonólogo do imbécil

Tractor na
sega, 1978.

Obra de
Carlos

Merino do
que

podemos
ollar unha
mostra en

FERROL.

X.M. Tomé expón na galería Visol de OURENSE.

El Combo Linga toca o venres 19 no Clavicémbalo de LUGO.

Jimmy Scott
estará en
PONTEVEDRA
o sábado 27
dentro do
ciclo Voces
do Jazz.



RedondelaRedondela
■ CINEMA

OSAMA
O colectivo Xanela proxec-
ta esta película, en colabo-
ración co cineclube Fanta-
sio,dentro dos actos do Día
da Muller Traballadora. A
historia dunha muller viuva
e a súa filla no Afganistán
dos talibáns, este xoves 18
ás 20:30 h. no cine DosR.

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.

■ TEATRO

MALICIA
Esta obra será representada
por Eme2 Producciónso
venres 19 na casa da cultu-
ra Pintor Lloréns.

San SadurniñoSan Sadurniño
■ TEATRO

CAMPO SUR
A compañía Teatro do No-
roesteestará con esta peza
o domingo 21 e luns 22 no
Centro Sociocultural.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

ADEUS TERRA FIRME
Drama de Otar Iosseliani
(Franza, Suíza, Italia, 1999)
que se proxectará no cine
Yago, até o martes 23, ás
18, 20:15 e 22:30 h. (martes
só ás 18).

■ DANZA

FÓRA DE SERIE
No teatro Galánpoderemos
gozar, este xoves 18 e ven-
res 19 ás 22 h, do programa
especial Fóra de Serie,
composto polos solos Yo
sólo quiero caminar, de Al-
berto Huetos; Las Locas
de Ghaillot, de Nicolas
Rambaud, da compañía

madrileña La Megalo; e
Disparate nº 5:5 misterios,
de Mónica Valenciano, da
compañía El Bailadero.

■ EXPOSICIÓNS 

LEIRO 1975-2000
Ceci n’est pas un vai surrèa-
lismemostra os comezos de
Leiro a través das primeiras
esculturas surrealistas. Na
Fundación Granellaté o 28
de xuño.

OBRA GRÁFICA
INTERNACIONAL
A galería C5 acolle esta
mostra da súa colección até
o 25 de abril.

CARUNCHO
O CGAC acolle unha mostra
antolóxica, desde 1950 até
hoxe, do escultor e pintor ga-
lego Luís Caruncho Amat.
Gañador de numerosos pre-
mios, compaxina o seu labor
artístico co cargo de director
do Museo de Arte Contempo-
ránea Unión-Fenosa,é co-
misario de exposicións e ase-
sor artistico da Fundación
Barrié.Até o 30 de maio.

LATITUDES
2004.VARIOSSOPORTES
Poderemos ollar esta mos-
tra até o 27 de marzo na
Fundación Caixa Galicia.

ARQUITECTURA
MODERNISTA
Sobre este tipo de arquitec-
tura existente en Santiago
podemos visitar unha mos-
tra 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.

X.GARCÍA RIVAS
O artista amósanos a súa
pintura na galería Citania
até o 25 de marzo.

BEATRIZ NÚÑEZ
O seu traballo fotográfico
pode contemplarse nunha
mostra da Asociación de
Artistas Plásticos Galegos.

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

A FESTA DASCRECHAS
Este xoves 18 ás 22 h. o espí-
ritu do mítico local trasládase
á sala Nasapara celebrar o
seu 17 aniversario, coas ac-
tuacións en directo de Ma-
nuel Amigo, Santi Cribeiro,
Quim Farinha, Pepa Yá-
ñez, Uxía Senlle, Guadi Ga-
lego, Leilía, Davide Salgado
e demais participantes habi-
tuais nas Foliadas dos mér-
cores. Outro protagonista da
noite será o cabaré, con no-
mes como Lili Berlín , Tea-
tro Baratto , Belmondo,
Carlos Santiagoou Patricia
Vázquez. Tamén haberá un-
ha demostración do Match de
Improvisación, rescataranse
números e espectáculos de
factura propia como MAN, a
homenaxe feita no cabodano
da morte do alemán de Ca-
melle, e contaremos cos Dj´s
residentes Tian Mendes,
Brasi Beats, Joan e Grand
Robert. As entradas pódense
reservar a partir do luns 15
por un prezo de 8 euros, 5 pa-
ra estudantes e parados e 3,5
para tripulantes. Máis infor-
mación en
www.salanasa.com.

JORGEDREXLER
O compositor e solista uru-
guaio presenta o seu novo
disco Eco este xoves 18 ás
23 h. na sala Capitol. As en-
tradas poden adquirirse en
Discos Gonge Tendas Tipo.

PROXECTO-TA-
Este grupo musical vigués
“pretencisamente inetiketa-
ble de tendencia artística du-
dosa”,que presenta unha ex-
presión mestiza de música,

textos recitados 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.

THE JAYHAWKS
A mítica banda de rock clá-
sico vai dar un concerto,
xunto con Kraig Jarret
Johnson,o sábado 27 a par-
tir das 21:30 h na sala Capi-
tol. A entrada anticipada va-
le 20 euros e pode reservar-
se no teléfono 986 472 556.

PAULO CASTANHO
QUARTETO
Poderemos escoitar o me-
llor jazz todos os martes de
marzo ás 23 h. no clube
Dado-Dadá.

■ TEATRO

A PEDRA QUE ARDE
Obra de Jorge Rey–basada
no conto de Eduardo Galea-
no– que será representada por
Títeres Cachirulo o domin-
go 21 ás 12:30 no cine Yago.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

VÍTOR FERREIRA
Nado en Bragança, o pintor
portugués mostrará a súa
obra na galería Trisquel &
Medulio,até o 30 de marzo.

VVigoigo
■ ACTOS

FESTA DA PALABRA
O número 18 desta revista
de investigación será presen-
tada no MARCO este xoves

ACTOS DOCONSERVATORIO
FOLC DE LALÍN
Este venres 19, ás 20 h, haberá unha
conferencia e video-proxección sobre
Benny Moré co gallo da presentación
do libro Yo conocí a Benny Moré,do
cubano Félix Contreras.O sábado 20,
de 11 a 14 e de 16 a 19 h, realizarase
un curso Monográfico de Acordeón
Diatónico impartido por Cati Plana
(Barcelona) e por un prezo único de 40
euros. Ese mesmo día, co mesmo hora-
rio e por 50 euros (40 para os matricu-
lados na EMTF) pero na Casa da Xu-
ventude,Pascal Lefeuvree Germán
Díaz impartirán un Curso de Sanfo-
na. O sábado 27 haberá un Monográ-
fico de Danza Galega / Danza Con-
temporáneaa cargo de Jaime Díaze
Vicente Colomer, co mesmo horario
que os anteriores e por 40 euros. Ta-
mén o sábado 27 comeza o II Mono-
gráfico de Cantos do Mundoa cargo
de Pilar Araujo (aprendizaxe de re-
pertorio do Leste de Europa, América
Latina, China, Israel, Xapón... para to-
dos o niveis) cun horario de 19 a 20 h,
durante 3 meses e cunha matrícula de
140 euros (100 para os matriculados
no conservatorio).

I CERTAME EM MOVIMENTO
O Movimento Defesa da Línguacon-
voca este certame no que poderán par-

ticipar todas aquelas persoas, de cal-
quera nacionalidade, que presenten os
seus traballos, orixinais e inéditos, en
galego-portugués, en calquera das súas
variantes cultas. Co orixinal, que debe-
rá presentarse baixo lema, incluirase,
nun sobre pecho, o nome e apelidos,
enderezo, correo electrónico e teléfono
do autor. As obras poderán estar reali-
zadas en calquera modalidade técnica
(poesía, narración, fotografía, pintura,
banda deseñada...) sempre que se utili-
ce a lingua no proceso creativo, e en-
viaranse, antes do 19 de abril, ao Mo-
vimento Defesa da Língua, I Certame
de Criaçom em Movimento Av. Caste-
lao 40, rés-do-chao Compostela. Mís
información en www.mdl-galiza.org
ou no teléfono 609 309 780.

PREMIO X.R. FONTÁN PARA
NOVOS INVESTIGADORES DE
CIENCIAS XURÍDICAS E SOCIAIS
Convócase para distinguir o labor de
investigación, estudo e produción aca-
démica no eido das ciencias xurídicas
con sesgo social, ciencias sociais e hu-
manidades, apta para a súa publica-
ción. Poderán participar aqueles estu-
dantes universitarios, menores de trin-
ta e cinco anos, con estudos académi-
cos concluidos ou investigadores en
xeral, podendo optar tamén licencia-
dos en Direito, científicos sociais e hu-

manistas. Os traballos, de carácter iné-
dito e de extensión ilimitada, nunca in-
ferior a cen folios e apropiada aos fins
da súa publicación, remitiranse por co-
rreo certificado por quintuplicado, me-
canografados a duplo espazo, e con
plica separada no que se incluirán cu-
rriculum vitae, enderezo, teléfono e
demais dados persoais á Secretaría da
Asociación de Amigos da Universida-
de, r/ Policarpo Sanz 14 - 3º 36202 Vi-
go antes do 31 de marzo.

XII CERTAME DE NOVELA
CURTA LUEIRO REY
O Concello do Grove xunto con Sotelo
Blanco Edicións, promoven este pre-
mio para honrar a memoria desta figu-
ra, así como fomentar a promoción da
literatura galega e os seus autores. Po-
derá participar calquera persoa, sen
distinción de idade ou nacionalidade,
que presente os seus textos en lingua
galega, comforme ás Normas Ortográ-
ficas e Morfolóxicasdo ILG e a RAGe
aprobadas polo Parlamento galego. Os
traballos, que deberán ser orixinais e
inéditos, terán unha extensión mínima
de sesenta páxinas e máxima de 120,
tamaño DIN A4, de mil oitocentas ma-
trices cada páxina aproximadamente.
Do texto enviaranse 5 copias, baixo le-
ma, antes do 15 de agosto a XII Pre-
mio Manuel Lueiro ReyConcello do

Grove Praza do Corgo s/n 36980 O
Grove (Pontevedra), coas que se ad-
xuntará un sobre pecho no que figuren,
fóra, o lema e título e que conteña o
nome completo, enderezo e teléfono
do autor, así como o título do libro.
Máis información en cultura@turis-
mogrove.com.

XXXVII C ONCURSO
DE CONTOSBREOGÁN
O Centro Galegode Barakaldo con-
voca este premio, dotado con 1.100
euros para o gañador e 400 para o se-
gundo clasificado, no que poden par-
ticipar todas as persoas, de calquera
nacionalidade, que presenten unha,
ou varias, obras escritas en lingua
galega, dunha extensión mínima de
tres folios  e non máis de seis, que
sexan inéditas. Os textos, mecano-
grafados a unha soa cara e a duplo
espazo, enviaranse por correo e sen
remite, ao Centro Galegode Bizkaia
k/. Galiza 3 - 48902 de Barakaldo,
por quintuplicado e baixo lema e pli-
ca, antes do 31 de maio. No exterior
da plica indicarase o título e lema es-
colleito, e no interior os dados do au-
tor. Na parte superior dereita da pri-
meira folla da obra repetirase o lema.
Máis información en www.centroga-
llegobarakaldo.com ou chamando ao
944 903 429.♦
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CONSELLARÍA DE PESCA E
ASUNTOSMARÍTIMOS
Esa consellaría vén de convocar axudas
económicas, cofinanciadas polo Fondo So-
cial Europeo, para a realización de forma-
ción práctica en empresas destinadas á
alumnos de programas de garantía social,
patrón costeiro polivalente e ciclos forma-
tivos de grao medio e superior de forma-
ción profesional específica en centros de-

pendentes da Consellaría. As solicitudes
terán que se presentar no centro no que es-
tea matriculado o alumno. Máis informa-
ción na web da Xunta de Galiza.

CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Convócanse bolsas e axudas ao estudo, de
carácter especial, para estudantes gale-
gos, descendentes de galegos ou con resi-

dencia familiar na Galiza que cursen estu-
dos universitarios de primeiro e segundo
ciclo en 2004-2005, cunha necesidade ur-
xente de recursos económicos motivada
por causas sobrevidas e imprevistas. O
importe anual de cada bolsa poderá ser
como máximo de 4.207 euros. As solici-
tudes presentaranse no rexistro xeral da
Consellaría. Mais información no DOG
do 12 de marzo do 2004.♦

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

No teatro
Galán de
Santiago
están co
ciclo de

danza Fóra
de Serie.

Belmondo
participa,

entre outros
moitos, na

festa de
aniversario

da Casa das
Crechas de
SANTIAGO,

que se
celebrará
na NASA.

As
fotografías
de Elliot
Erwitt poden
ser
contempla-
das no
Auditorio de
Galicia de
SANTIAGO.

O uruguaio
Jorge
Drexler toca
na sala
Capitol de
Santiago
este
xoves 18.



18 ás 19:30 h. No acto inter-
virán Mª Xosé Queizán,
Lucía Molares e Luísa
Muñoz Abeledo, ademais
proxectarase o documental
La Artística de Vigo (1928,
Galicia Cinematográfica)

ARTE CON SENTIDO
Programa que ofrece o
MARCO como forma de
achegamento da institución
á sociedade. Os venres 19 e
26 ás 18 h. seguen os obra-
doiros plásticos para crian-
zas de 3 a 8 anos; o sábado
20 os títeres e obradoiro Per-
didos no Hiperespacio; e o
domingo 21 os máis cativos
poderán gozar co espectácu-
lo de contacontos A raíña
das cores. O mércores 24 ás
19 h. (previa inscrición) con-
tinúa o ciclo 2 do curso de
aproximación á arte contem-
poránea para adultos: Da II
Guerra Mundial aos anos
80. Máis información en
www.marcovigo.com. 

■ CINEMA

CINE E CASE CINE
O venres 19 ás 20 h. proxéc-
tanse no MARCO, dentro des-
te ciclo Vietnam Romance
(2003, Eddo Stern), Liu Lan
(2003) e Honey (2003) de
Yang Fudong, The Apocalyp-
tic Man (2002, Sebastián Dí-
az Morales) e Shortcut Be-
low (2003, Robert Wogan).
O sábado 20 poderemos ollar
Utopia Mod, 273/99(1999,
Cláudia Ulisses), Freedub
One(2002, Stéphane Elmad-
jian), Imitations of Life
(2003, Mike Hoolboom) e A
Twenty-Four Hours a Day of
Revolution (2001, Iratxe
Jaio). O domingo 21, Ariana
(2002, M. Hugonier), e Goie-
rri Konpeti (2002, Iñaki Gar-
mendia e Asier Mendiza-
bal). O xoves 25 o ciclo conti-
núa conThe 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). O venres 26 ás 20 h.,
Karima (2002) de Clarisse
Hahn, exclusiva para maiores
de 18 anos e o sábado 27, Sho-
es for Europe(2002) de Pavel
Braila e Dammi I colore

(2003) dirixida por Anri Sala.
Máis información en www.mar-
covigo.com. 

ANÁLISE DOS PROCESOS
DE CREACIÓN
ESCULTÓRICA:
Un programa de innova-
ción tecnolóxica aplicado á
Historia da Arte é o título
do DVD que se vai presen-
tar e proxectar este xoves
18 ás 20 h. no salón de actos
do MARCO, no que se in-
clúen entrevistas con Salva-
dor Cidrás, Jorge Barbi,
Xoán Anleo, Ignacio Basa-
llo e Xavier Toubes. 

■ EXPOSICIÓNS

MAJO VILLAR
Lenzos ao óleo, cheos de
forza e matices cromáticos,
que mostran unha sucesión
de belos recunchos. Na Casa
do Libro até o 31 de marzo.

OBRA GRÁFICA.
COL. CAIXANOVA
Até o 2 de maio poderemos
ollar na sala  III do Centro
Social, 65 traballos de maes-
tros da arte do século XX co-
mo Salvador Dalí, Picasso,
Miró , Seoaneou Tàpies. O
horario é de 18 a 21:30 h. de
luns a venres, e de 11 a 14 e
de 18 a 21:30 h os sábados,
domingos e festivos.

VÍTOR LORENZO
As súas esculturas poden ser
contempladas na Fundación
Nautilus (rúa Manuel Nú-
ñez), até o 12 de abril, de 19
a 21 h. en días laborais.

BACHARELATO
ARTÍSTICO
Os traballos dos rapaces do
I.E.S. Politécnicopódense
ver a partir do martes 23 na
Casa da Xuventude.

ANTÓN ABREU BASTOS
A sala de exposicións II do
C.S. Caixanovaacolle, até
o 4 de abril, a mostra de
pinturas deste artista Bos
Aires 1958 - Vigo 2003.

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

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.

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.

CHEMA MADOZ &
CIUCO GUTIÉRREZ
Mostra destes recoñecidos

fotógrafos na galería Bace-
los (Progreso 3) até o 30 de
marzo.

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

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.

■ MÚSICA

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

ÍCARO A PELO
O cantautor vigués, en cas-
telán, estará na Chaquetiña
de Punto(Poboadores 17)
ás 22:30 este xoves 18. O
sábado 20 á mesma hora e
cunha entrada de 3 euros,
ocupará o seu lugar La
Trup Elegante de los To-
reros Muertos, coa actua-
ción especial de Dani Mou-
re, fundador e baixista de
Toreros Muertos; Diego
Fdez, percusión; e Martiño
Toro, guitarra.

OBÚS
O venres 19 ás 22:30 h. to-

cará na sala Código de Ba-
rras esta potente banda de
heavy, xunto con Amset,
cunha entrada única de 12
euros.

MANUEL HERRERA
DRAKE
O cantante da Vieja Trova
Cubana canta todos o mér-
cores na Chaquetiña de
Punto (Poboadores 17) ás
21 horas con entrada libre.

■ TEATRO

EL CRUCE
Esta compañía representa,
o mércores 25 ás 20:30 h.
no C.C. Caixanova,a obra
He visto dos veces el Co-
meta Halley, de Ernesto
Caballero, un espectáculo
sobre Rafael Alberti.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

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

VViveiriveir oo
■ EXPOSICIÓNS

RETRATOS
DA COSTA DA MORTE
Fotografías de Ramón Ca-
amaño que podemos ver,
até o domingo 21, no
Claustro de San Francisco.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

FEDERICO
GARCÍA-CABEZÓN
A galería Quadrum pre-
senta, até o 30 de abril, un
percorrido pola obra foto-
gráfica deste coruñés, des-
de o ano 1970 até os nosos
días, na que podemos
aprezar as súas preocupa-
cións artísticas e crenzas
políticas.♦

BUENA VENTURA
www.buenaventura.ws

Páxina electrónica dunha empresa de pu-
blicidade e deseño integral de sitios na rede
moi interesante porque ofrece unha mostra
moi representativa de todo o que se pode
facer na internet e nas comunicacións.♦
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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
Xosé

Manuel
Budiño

tocará este
xoves 18 no

CC
Caixanova

de VIGO.

Obús,
na foto,
xunto
con Amset,
tocan
no Código
de Barras
de VIGO o
venres 19.



H. VIXANDE
Filóloga, de 36 anos, casada cun
galego e embarazada de seis
meses dun neno que se chamará
Jáber, a marroquina Mina hai
catro anos que vive en Vigo e re-
coñece que estes días moitos dos
seus compatriotas son máis pru-
dentes por medo ás agresións.

Tras os atentados, houbo
agresións a musulmáns en
Madrid e agora non se ven
moitos pola rúa.

Hai xente que considera que
hai que ser prudentes para evitar
problemas, pero eu non teño me-
do, só lle teño medo a deus.

E que opina dos atentados?
O que pasou en Madrid cau-

soume pena. É unha cuestión hu-
manitaria básica, pero non me
gusta que asocien iso do terroris-
mo co islamismo porque non
existe esa relación. O islam é
paz. Un terrorista pode ser cal-
quera, pero a ese non se lle pode
chamar musulmán porque se
chega a saber o que é o islam
nunca podería chegar a facer un
atentado como ese.

En todo caso, entre as víti-
mas tamén había musulmáns.

Había varios marroquinos,
pero todos somos vítimas dese
atentado, musulmáns, romane-
ses, españois... todos.

Pensa que foi Al Qaeda?
Así de pronto ocórreseme

que non. Hai que entender como
pensa un radical dese grupo. Nos
atentados eles morren primeiro
porque coidan que con iso van
gañar o ceo, pero aquí non suce-
deu así, por iso penso que non
foron os de Al Qaeda.

Quen foi entón?
É algo que teñen que investigar.
Pero mentres, todos os mu-

sulmáns son vítimas da sospeita.
Repito que é pura ignorancia

sobre o islam, iso que non é un-
ha relixión nova; durante moitos
séculos, xudeus, cristiáns e mu-
sulmáns viviron xuntos e en paz,
por que non vai ser así agora?

Pero hai hostilidade?
Haina.
Desde que chegou á penín-

sula sempre a notou?
Hai unha minoría que enten-

de os inmigrantes, coñezo xente
sociábel, pero moitos outros des-

confían de nós. De todas formas,
a atitude mellorou a raíz do aten-
tado de Casablanca, que foi con-
tra a Casa de España pero no que
case todas as vítimas eran de
Marrocos. Salvando as distan-
cias, o atentado de Madrid lém-
brame o de Casablanca.

Fala de desconfianza cara o
colectivo musulmán, teñen
problemas?

Non pense que hai moitos

marroquinos en Vigo, tres ou ca-
tro que teñan negocios e poucos
máis. Con esa poboación, pou-
cos problemas hai, aínda que es-
tes días falei con varios compa-
triotas e admitiron que despois
dos atentados están pendentes de
calquera problema.

A que se debe que haxa pou-
cos marroquinos na Galiza?

Vén pouca xente polo clima e
pola falta de traballo. Un chisco
tal vez por ese tópico de que os
galegos son pechados ou descon-
fiados, pero a razón fundamental
son o mal clima e sobretodo que
aquí non hai traballo.

De todos xeitos, grazas aos
estranxeiros en España a Segu-
ridade Social ten superávit.

É certo. A xente vén aquí a
traballar e iso xera riqueza, que
queda aquí, aínda que nós con-
servemos a nosa relación cos no-
sos lugares de orixe. Un inmi-
grante sempre trae algo: cultura,
gastronomía... iso tamén é rique-
za para un país.

En concreto vostede ten un
negocio e casou en Vigo, con-
serva familia alá?

Teño un pequeno restaurante
que se chama Habibi, significa o
meu amor, unha palabra que aquí
é relativamente coñecida, por iso
escollín ese nome. Con respecto
á miña familia, os meus pais e as
miñas dúas irmás viven en Ma-
rrocos, no centro do país. Elas
casaron alí e véxoas cando vou
por alá, unha ou dúas veces ao
ano. Ademais, os meus pais ve-
ñen de visita de cando en vez e
farano proximamente.

Está nacionalizada?
Podía. Teño permiso de resi-

dencia e de traballo, pero con-
servo a miña nacionalidade por-
que así o prefiro, aínda que o
meu home é español e teño de-
reito a naturalizarme.♦

Nº 1.121
Do 18 ao 24
de marzo
de 2004 Amiña filla ten tres

anos. Fala un galego
correcto e con acento.

Fala no idioma no que se ex-
presan os seus pais, no que
xa se expresaban os seus
avós e os avós dos seus avós

e todos os seus antepasados,
desde hai máis de mil anos.
Pronto irá á escola. Estirpa-
ranlle esta lingua atlántica
coma se se tratase dun furún-
culo ou dun carcinoma. Ou
talvez dunha malformación

hereditaria. Será só unha ne-
na, pero xa confundida,
avergoñada. Pregúntome se,
a estes efectos, ten importan-
cia que gobernen Aznar e
Raxoi ou Zapatero, Bono e
Ventura Pérez Mariño.♦
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A onda
que varreu
a Aznar
X.R. POUSA

Dende o xoves 11 ao
domingo 14, dende o
brutal atentado en

Atocha ao resultado das
eleccións xerais, vivimos
unha fin de semana de infar-
to. Catro días nos que se de-
mostrou a capacidade da so-
ciedade para lle facer fronte
á mentira organizada, a un
aparato gobernamental de
manipulación informativa
encabezado polos medios
públicos do Estado e corea-
do por un amplo grupo de
empresas da comunicación
e de líderes de opinión que
se alimentan directamente
dos fondos de réptiles do
poder. Unha potente engra-
naxe de explotación da into-
lerancia, perfectamente es-
truturada e lubrificada ao
longo de oito anos de poder.

O goberno de Aznar es-
pecializouse no control me-
diático como forma de
perpetuarse no poder. Faci-
litaba as súas imaxes televi-
sivas, os seus textos “perio-
dísticos”, os cortes de voz
que eran encaixados como
propios por moitos medios
do sistema. Sabedor de que
as grandes “verdades” me-
diáticas fórmanse sempre a
partir da repetición da men-
tira críbel. Foi críbel para a
sociedade americana a exis-
tencia de armas de destru-
ción masiva en mans de
Saddam. Aínda sen probas,
podía ser críbel un brutal
atentado da ETA en véspe-
ras da convocatoria electo-
ral. Só facía falta mantela
viva 48 horas co fin de
ocultar a verdade. Certo é
que todos os terrorismos
son igual de macabros pero
as consecuencias políticas
duns e doutros poden ser
distintas, como acabamos
de ver neste caso. Bastou
unha fenda no aparato me-
diático do poder para que
todo se viñese abaixo.

A dor e a rabia polo
atentado, unidas á mentira
palpábel do goberno, déron-
lle forma a unha xigantesca
onda emocional que levou
por diante o guión previsto
para as eleccións do domin-
go. Unha reacción colectiva
que actou como vacina para
unha sociedade moito máis
madura do que puidese pa-
recer. Esta experiencia, aín-
da por estudar, puxo en evi-
dencia non só a necesidade
e a eficacia de medios plu-
rais senón o papel que están
xogando na comunicación
masiva os teléfonos móbi-
les, a través das mesaxes de
texto e, sobre todo, a inter-
net. Agardemos que Zapate-
ro cumpra as súas promesas
e escoite o ditame do comi-
té de “sabios” ao que, antes
de pensar en ser presidente,
encargou o redeseño dos
medios públicos. Sería un
bo comezo.♦
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Mina Eddir
‘A un terrorista non se lle pode chamar musulmán’

PACO VILABARROS


