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‘Hai que

depurar o PP,
Fraga

xa non vale’
(Páx. 10-11) 1,75 euros

É PRECISO LEMBRAR QUE OGOBERNO GALEGO E OPP
negáronse no seu día a expoñeren o Plano Galizano parla-
mento galego. Sorprende que agora todos aqueles que creron
e loubaron as promesas de Aznar sobre o mesmo, malia non
ter reflexo orzamentario, se neguen agora a prestarlle ningún
creto as mesmas promesas realizadas por Rodríguez Zapate-
ro na sesión de investidura, afirmando que “o Plano Galiza
xa non existe”. Existía antes? Poderíase pensar que, negando
toda practicidade ás afirmacións do novo presidente do Go-
berno, lle negaban tamén ao BNG calquera capacidade de
incidencia en Madrid. Por que Fraga se mostraba satisfeito o
xoves e desencantado o venres? Por que Raxoi non realizou
ningunha pregunta referida a Galiza? Do PSOE e do seu Go-
berno no Estado o que hai que demandar agora é que cumpra
as súas promesas, as realizadas na sesión de investidura e as
declaracións posteriores. Pero non só iso. As forzas políticas
e sociais de Galiza deben de facer fronte común para que as
infraestruturas precisas sexan realidade canto antes e se sub-
sanen tamén as necesidades que se fagan patentes na subco-
misión que estude os efectos do Prestige. Para que se con-
creten xa con datas e orzamentos axeitados. Non é un tema de
graza dos gobernos de turno, senón de xustiza co país e os
seus cidadáns, a non ser que para algúns primen os intereses
partidarios sobre os galegos e se apunten á máxima: se non o
fai o PP non vale.♦

Evo Morales

‘Estou seguro
de chegar
á presidencia
de Bolivia’

(Páx. 21)

ORIXE
SECHU SENDE

PREMIO BLANCO AMOR 2003
Unha historia de historias na
que a liberdade e a conciencia
social se reivindican como valores
fundamentais do ser humano.

R
O

I 
C
A

G
IA

O

Os compromisos de 

ZP
con

GZ

Álvarez Solís

‘Os intelectuais
son narcisistas,
igual que
algúns xuíces’

(Páx. 29)

Francisco
Rodríguez
‘Nin CiU nin o PNV
nos necesitan
electoralmente’
(Páx. 12-13)



O BNG indicara horas antes do
debate de investidura do novo
presidente do goberno que apoia-
rían a candidatura de José Luis
Rodríguez Zapatero se había un
compromiso concreto coa mello-
ra dos camiños de ferro en Galiza.
Na réplica ao discurso do deputa-
do nacionalista Francisco Rodrí-
guez, o xa presidente asegurou
que fará todo o posíbel por “axili-
zar a rede de infraestruturas ferro-
viarias de conexión con Galiza”.

Zapatero non concretou como
se realizarán estas melloras nas in-
fraestruturas mais afirmou incluí-
las proximamente no Plano de
Transportes e Infraestruturas que
desenvolverá nos próximos meses
o seu gabinete. Foi o secretario de
Organización do PSOE, Xosé
Blanco, quen afirmou que isto su-
pón manter todos os compromisos
neste ámbito do Plano Galicia e
nomeou o secretario xeral do PS-
deG, Emilio Pérez Touriño como
“garante” desta promesa. O pro-
pio Touriño destacou a necesidade
de buscar alternativas de infraes-
truturas realistas e factíbeis para o
país, por riba da propaganda que
supuña o programa de investi-
mentos ofrecido polo PP.

Mais os popularesforon moi
duros con Zapatero neste asunto.
Malia que o seu líder no debate
de investidura, Mariano Raxoi,
obviou a Galiza e non fixo nin-
gunha declaración a este respec-
to, a ex ministra e agora deputada
Ana Pastor, destacou a “morte do
Plano Galicia”. Para Pastor, o
BNG foi cómplice do desprezo
aos galegos que supón esquecer o
proxecto presentado polo ex pre-
sidente José María Aznar meses
despois da catástrofe do Prestige.
“Non houbo medidas concretas e
nada sabemos dos compromisos
asumidos polo anterior goberno”,
dixo a dirixente do PP.

Zapatero gañou a confianza
dos nacionalistas galegos grazas
ao respecto que lle mostrou a
Rodríguez, considerado en todo
momento como “portavoz” dos
galegos, algo que nunca fixera
Aznar. É máis, o ex presidente
sempre se refería aos votos do
PP en Galiza antes de contestar-
lle ao representante do Bloque.  

Este xesto, unido aos outros
compromisos asumidos polo can-
didato socialista, foron suficientes
para que o BNG votase por pri-

meira vez a prol dun presidente do
goberno central. “Imos votar favo-
rabelmente a súa investidura pero
non o facemos pola identificación
cos principios e a ideoloxía do
PSOE”, dixo Francisco Rodrí-
guez. “Facémolo en primeiro lu-
gar polo respecto que está a amo-
sar ao pluralismo político, algo pa-
ra nós moi importante.”

Investigación do Prestige

O outro gran compromiso de

Zapatero para Galiza foi a pró-
xima creación dunha subcomi-
sión parlamentaria de segui-
mento do Prestige, que amais
de analizar as causas e conse-
cuencias do naufraxio do pe-
troleiro diante das costas ga-
legas, tentará servir de “foro
de debate para tratar como me-
llor resolver os problemas am-
bientais no futuro”. Seguindo a
liña discursiva do PSOE neste
tema, a “subcomisión non ser-
virá para axustar contas con

ninguén”, tal e como adiantara
Xosé Blanco. 

O novo presidente conside-
rou que o Prestigefoi un desas-
tre con amplas implicacións so-
ciais e económicas e comprome-
teuse a analizar como resolver os
problemas que lle provocou a
Galiza. “Sei que Galiza foi secu-
larmente esquecida e compromé-
tome a buscar as mellores op-
cións para o seu desenvolvemen-
to e a recuperación das súas ex-
pectativas”, afirmou.♦
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DEBATE DE INVESTIDURA

O novo presidente español comprométese a investigar o Prestige e
a mellorar os camiños de ferro

As promesas de Zapatero a Galiza
CÉSAR LORENZO GIL

Cun talante de diálogo, gabanzas á diversidade e proposicións concretas para Galiza
gañou Zapatero o apoio dos nacionalistas galegos na súa investidura. O BNG propón
para o futuro inmediato confianza no novo executivo e unha oposición construtiva.

José Luis Rodríguez Zapatero gañou amplamente a confianza da cámara co seu discurso de investidura.
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O discurso do portavoz do
BNG no Congreso dos Depu-
tados, Francisco Rodríguez,
tivo como eixo principal a ne-
cesidade de reformular o pa-
pel das Cortes e da sociedade
na nova etapa política que se
abriu o 14-M. “O fracaso da
política centralista e excluínte
do PP abre un espazo de espe-
ranza para a rexeneración de-
mocrática en todos os ordes”,
dixo. “Cómpre un cambio ins-
titucional. Non é só xenerosi-
dade o que espera a maioría.
Son unhas regras de xogo
aceptábeis que fagan irreversí-
bel a institucionalización da
diversidade do Estado en to-
dos os aspectos”, destacou.

Este chamado á descentra-
lización e ao respecto polas di-
ferenzas foi contestado positi-
vamente por Zapatero. “Créa-
me, non son centralista”, dixo.
“Creo que todos os cidadáns
que forman a diversidade de
España teñen algo de todos. Iso
hai que respectalo e fomenta-
lo”, respondeu, nunha análise
que podería significar que o
galego como lingua estea pre-
sente no IV centenario da pu-
blicación do Quijote, o gran
proxecto cultural do novo go-
berno, segundo o presidente.

Neste sentido, Rodríguez
defendeu un novo Estatuto pa-
ra Galiza. “A nós máis ca a
ninguén nos interesa contar
cun espazo de decisión políti-
ca propio para auto responsa-
bilizarnos do noso presente e
futuro como pobo”, explicou o
parlamentario nacionalista.

Nesa reclamación de auto-
goberno, o BNG considera que
Galiza debe contar cunha lexis-
lación propia estábel, “con
competencias exclusivas into-
cábeis, non anulábeis capricho-
samente polo goberno central,
caso da LOU ou da Lei de Esta-

bilidade Orzamentaria”. Por ese
motivo, Rodríguez defendeu
unha nova norma lexislativa ga-
lega que sexa eficaz para resol-
ver os problemas do país. “Un
instrumento para acabar coa
emigración e o envellecemento,
a despoboación, a falta de pers-
pectivas de futuro como pobo
con lingua e cultura propias”.
Para iso, o BNG entende que é
preciso facilitar a creación dun
novo sistema financeiro que
converta a Galiza nun país con
“responsabilidade tributaria
plena”, que se faga unha refor-
ma axeitada para adecuar o Tri-
bunal Constitucional e o Sena-
do a un estado plurinacional e
que se facilite a presenza de Ga-
liza na UE e demais organismos
internacionais.

Producir para sobrevivir 

A meirande parte das reclama-
cións de Rodríguez xiraron en
torno ás necesidades económi-
cas de Galiza. “O noso dereito
a producir cons-
titúe a primeira
garantía para a
nosa existencia
como pobo”, in-
dicou. O BNG
considera que o
goberno central
debe investir no
tecido industrial
galego para ga-
rantir a subsis-
tencia de Izar
Fene, mellorar a
d i s t r i b u c i ó n
eléctrica, mello-
rar o agro e gandaría e facer da
pesca un problema básico na
nova política industrial. “A
pesca non pode ser un apéndi-
ce marxinal do Ministerio de
Agricultura”, recalcou.

Rodríguez salientou o duro
traballo de modernización de

moitos sectores da economía de
Galiza “ciencias mariñas, pro-
dutos do mar, téxtil, automóbil,
pedra, madeira…”, que sofren
día a día a falta de innovación e
investimento en investigación.
Esta defensa da produción tivo
concordancia coa loita polos
dereitos dos traballadores. “Te-
ranos da súa parte se fan da
contratación indefinida a nor-
ma e da precariedade unha la-
cra que combater”, subliñou.

Recuperación de dereitos

O BNG mostrou, neste pri-
meiro discurso da lexislatura,
unha especial sensibilidade
cos problemas das minorías,
os dereitos dos menos favore-
cidos e un programa tradicio-
nal de esquerdas en canto a li-
berdades. “Estivemos sempre
á vangarda na defensa dos de-
reitos das persoas”, destacou
Francisco Rodríguez.

José Luis Rodríguez Zapa-
tero agradeceulle a súa preo-

cupación a res-
pecto dos pro-
blemas de inmi-
gración, violen-
cia doméstica,
drogadicción e
prostitutas e
tendeulle a man
para tratar no
futuro diversas
leis que terán
como obxecto
estes asuntos.

Tamén en-
controu com-
prensión Rodrí-

guez no tema da protección dos
emigrantes galegos. Para o no-
vo presidente, o BNG ten moito
que dicir na “próxima creación
dun Estatuto para os emigrantes
no que espero poder contar coa
colaboración do seu partido”,
dixo Zapatero.♦

Francisco Rodríguez
‘Hai que facer irreversíbel
a diversidade do Estado’

Francisco Rodríguez lembroulle a Zapatero que o apoio do BNG non é un talón en branco.                                     IGOR

‘O noso dereito
a producir
constitúe a
primeira garantía
para a nosa
existencia
como pobo”

O si do BNG ao PSOE é ben
condicional. No espírito do
ofrecemento de colaboración
está a nova idea parlamentaria
que se albisca para os próximos
anos, baseada no
diálogo sen tabús
mais tamén a pro-
pia conxuntura
da política galega
e estatal. O BNG
pretende manter
en pé a alternati-
va nacionalista-
socialista para
gobernar Galiza
nun futuro próxi-
mo e dese desexo
nace o compro-
miso coa gober-
nabilidade estatal
e o apoio “ao no-
vo talante”.

Mais esa alianza é “vixilan-
te” e ten algúns puntos escuros
na dinámica de relacionamento
co socialismo galego. “ Vostede
di que non é centralista e eu cré-
ollo, pero seria moi importante
para que isto puidese ficar clari-
ficado que houbese unha opción
do Grupo Parlamentar Socialis-
ta como grupo político para que
todos os seus cargos institucio-

nais respectasen as leis do Esta-
do español e as leis autonómicas
en materia lingüística, por res-
pecto a nós mesmos, por respec-
to á legalidade e por respecto a

esa diversidade
de mínimos”, es-
petoulle Rodrí-
guez a Zapatero
na súa contra ré-
plica, en clara
referencia ao
desprezo que po-
la Lei de Norma-
lización Lingüís-
tica ten o alcalde
da Coruña, Fran-
cisco Vázquez.

Seguindo a
esteira que mar-
carán na acción
gobernativa ou-
tros grupos na-

cionalistas, caso de ERC, o
BNG esixirá para Galiza mello-
ras en temas tales como a posi-
bilidade de contarmos con se-
leccións deportivas propias,
presenza de Galiza e do galego
nas institucións europeas e un
novo clima de diálogo parla-
mentario en política interna-
cional, baseado na busca da paz
e no multilateralismo.♦

A ponte Galiza-Madrid

‘Debería impedir
que membros
do seu partido
incumpran
a lei”,
dixo Rodríguez
en referencia a
Francisco Vázquez.

GONZALO
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O debate do talante, o abrazo compartido,
a Arcadia parlamentaria onde todos teñen
algo que dicir e o dereito a que os escoi-
ten… Frases coma estas procuraba Zapa-
tero para valorar o seu primeiro episodio
como gobernante. E efectivamente, con-
seguiuno. Igual que sucedera con Aznar
hai oito anos, grupos como ERC ou o
BNG confían na palabra do socialista e
agardan que o poder “non o cambie”.

Mais igual que Zapatero ensaiou unha
imaxe de cara á Moncloa, Mariano Raxoi
debuxou un personaxe para a xefatura da
oposición. O que se sabe máis calmado de
todo o gabinete Aznar fixo o pasado 15 de
abril o seu discurso máis duro e contun-
dente. Tratou a Zapatero non como un
candidato a investirse presidente senón
como un gobernante desgastado por dous

ou tres anos de lexislatura. O líder popu-
lar fixo un discurso propio de campaña
electoral, utilizou os argumentos dos seus
mitins anteriores ao 14-M e volveu reite-
rar que o PSOE non era quen gobernaba,
en alusión aos seus pactos con ERC e Iz-
quierda Unida, entre outros.

“O seu é un goberno débil e inestábel”,
dixo varias veces Raxoi. En realidade, o PP
aínda non podía, daquela, fiscalizar ningun-
ha medida do novo gabinete, mais si forta-
lecer a súa propia posición de “única forza
de oposición real”. O herdeiro do aznaris-
mo pretende, polo momento, resgardar todo
o caudal ideolóxico do xa ex presidente co-
mo garante do poder electoral do seu parti-
do de cara ás europeas de xuño. A unidade
de España, a fereza contra as reformas
constitucionais e a defensa dos logros dos

oito anos de goberno son valores que nesta
primeira parte do mandato de Zapatero va-

lerán para que o centro-dereita se sinta
identificado con “outro modo de gobernar”.

Contodo, Raxoi non é Aznar. Berrou,
esixiu, sinalou desde a tribuna. Abusou dun
ton crispado nun contorno de bo talante
mais non foi quen de ocultar a súa real per-
sonalidade. Raxoi séntese cómodo como
xefe da oposición porque pode ensaiar o
seu particular discurso de Marco Antonio á
morte do Xulio Césarde William Shakes-
peare mais non toma nada tan en serio co-
mo o seu antecesor. Por embaixo da tona de
rixidez e firmeza, Raxoi arregaña o dente,
goza ironizando e sabe que non hai nada tan
en serio que non se poida arranxar falando.
Non só o goberno gañou outro talante, ta-
mén a oposición, aínda que para que a tran-
sición non sexa tan brusca, Raxoi poña fa-
ce de profesor anoxado.♦

Houbo certa satisfación entre os
socialistas ao coñecer a confor-
mación do novo goberno. A dis-
puta aberta entre Zapatero e Bo-
no, a respecto do liderazgo, ha-
bida no último congreso, parecía
zanxada. Abondou, non embar-
gante coa toma de posesión do
manchego para que certo nervo-
sismo volvese percorrer o espi-
ñazo do partido. O novo minis-
tro de Defensa non desaprovei-
tou a primeira ocasión que tiña
para singularizarse. Primeiro
postergou un día a toma de po-
sesión para non coincidir cos
seus compañeiros e obter máis
protagonismo mediático. En se-
gundo lugar, o acto, con presen-
za de famosos, desde o nuncio
do Papa ao cantante Rafael, ase-
mellábase máis á boda da filla
dun dirixente popular que á
chegada ao ministerio dun mi-
nistro socialista. Despois estivo
a súa alusión á falta de testoste-
rona de certos convidados que
optaron por non acudir. “Aos
que non puderon vir por falta de
testosterona dígolles que veñan
cando non lles faga falta esa
hormona”, afirmou. 

No seu longo discurso, tacha-
do por fontes próximas ao parti-
do de “personalista, populista e

impropio do acto”, tivo ademais
tempo para lembrar que o seu pai
fora “falanxista” e que el non era

“máis honrado do que foi o meu
pai”, nunha confesión parece ser
que destinada a caer ben entre os

militares presentes. Tamén tivo
palabras para Baltasar Garzón,
asistente ao acto: “Se non hoube-
se un xuíz disposto a dar a vida e
á que o maten por defender a lei
e a xustiza, habería que traer a
Garzón de onde
queira que fose”.
“Garzón, engadiu,
pode formar parte
dos valores que
representa a ban-
deira: orde, impe-
rio da lei e non ca-
sar máis que coa
súa muller”. Bono
non escatimou os
eloxios mesmo
para un acérrimo
crítico do PSOE,
o director de El
Mundo, Pedro J.
Ramírez, a quen lle adicou esta
frase: “O día que no país non
poida haber Pedro Jotas dirixindo
xornais, ese día probabelmente
non haxa liberdade neses países,
aínda que haxa máis liberdade
para os gobernantes”. 

José Bono tamén tivo pala-
bras para os nacionalistas e para
todos aqueles que “falan de Esta-
do español por non mencionar
España”, un uso que lle parece
“ridículo”. “Ese cantante, afir-

mou, que di vir de facer unha xi-
ra por Alemaña, Francia e agora
di que se propón facer unha xira
artística polo Estado español.
Que vai, cantar polos ministe-
rios?”, ironizou. Bono resumiu o

seu credo afir-
mando que “son
cristián. Non sei
traballar coa xen-
te que non me
quere e á que non
quero”.

Ao día se-
guinte facía ta-
mén outras de-
claracións outro
destacado barón
socialista, Juán
Carlos Rodríguez
Ibarra quen criti-
cou os naciona-

lismos “que querían acabar con
España, sobre todo nesta lexisla-
tura” e animou aos partidos esta-
tais a estar alerta contra eles.

En contraposición, a nova
ministra de Cultura, Carmen
Calvo, definía a cultura, na súa
toma de posesión, como un mo-
do de “organizar a diversidade
deste país e cohesionar coa
igualdade”. Tamén adiantou que
presentará unha lei de excepcio-
nalidade cultural.♦

Raxoi, contundente ma non troppo
C. LORENZO

“Diálogo” sería a verba clave no discurso
de investidura de Rodríguez Zapatero.
“Consenso”, o seu apelido. Logo de catro
anos dun goberno Aznar no que a imposi-
ción, a exclusión e o insulto foron case
norma, a nova terminoloxía semella insta-
larnos en “novos tempos políticos”, se-
gundo recoñecen todas as forzas. 

Contodo, se botásemos a vista atrás,
tan só oito anos, poderíamos ollar que no
son tan novidosas. José María Aznar ta-
mén recurrira ao diálogo para romper co
período dun queimado González e para
dotar o seu primeiro mandato, en minoría,
dun carisma renovador.

Zapatero prometeu na súa investidura
un amplo e intenso diálogo baseado no

respeto, na proximidade e na partici-
pación de todos. Hai oito anos, Aznar sus-
tentou o seu discurso nos mesmos con-
ceptos: cercanía e diálogo para lograr os
acordos máis amplos posíbeis.

Se daquelas foi Xavier Arzallus quen
loubou as virtudes democráticas de Aznar,
agora foi Xosé Manuel Beiras quen situou
a Zapatero como o presidente máis dialo-
gante de todos os habidos.

Aznar e Zapatero tamén coincidiron en
situar ao Parlamento no centro desa políti-
ca de reactivación democrática. Aznar che-
gou a afirmar que o Congreso debía “recu-
perar o lugar que lle corresponde”. Prome-
tou crear todas as “comisións de investiga-
ción que se soliciten”, e comprometeuse a

ter en conta todas as iniciativas para mello-
rar o funcionamento do Congreso.

Zapatero comparte con Aznar a mesma
expresión, “revitalizar o Parlamento”, pro-
metendo reformar o regulamento da Cámara. 

Dentro da rexeneración prometida por
ambos destacou o apartado dirixido aos
medios de comunicación pública. Aznar
en 1996 prometera garantir a “obxetivida-
de, neutralidade, imparcialidade da infor-
mación e o respeto ao pluralismo”, na RT-
VE. Tamén se comprometera a que o seu
director xeral non sería un político.

Zapatero, pola súa banda, asumiu co-
mo compromisos concretos neste eido, o
de “liberar a RTVE e EFE do control” do
Goberno de turno, tal é como tamén pro-

metera Felipe González. Agora será unha
comisión independente a que redacte un
novo estatuto de funcionamento.

Esas conciencias entre os discursos de
Zapatero e o Aznar de hai oito anos abran-
guén o campo da loita antiterrorista. Az-
nar defendeu en 1996 os pactos de Ejuria
Enea e Madrid. Pactos que suscribiran ta-
mén os nacionalistas do PNV e CiU. Se-
gundo Aznar, o combate contra o terroris-
mo debía de caracterizarse “pola unidade
das forzas democráticas”, nas que incluía
como primeiro bastión a CiU, PNV e CC,
forzas que apoiaran a súa investidura. Az-
nar, como agora Zapatero, reclamara a co-
laboración e coordinación das policiais
autónomas nesta loita.♦

As semellanzas entre os discursos de Zapatero e Aznar
A. E.

Aproveita a toma de posesión para reafirmar o seu protagonismo
O co-presidente Bono

José Bono.

O novo ministro
declárase
fillo de falanxista,
cristián e amante
da bandeira.

Mariano Raxoi
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DEBATE DE INVESTIDURA

Un dos eixos desta VIII lexisla-
tura española vai ser o ambiente
de reformas lexislativas de pro-
fundo calado. No discurso do no-
vo presidente, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, houbo a fixación
de varias reformas da Constitu-
ción que precisen, por unha ban-
da, o real papel do Senado como
organismo de representación te-
rritorial do Estado, a adecuación
da Carta Magna á Constitución
europea e o dereito á sucesión á
Coroa en igualdade de oportuni-
dades para varóns e mulleres.

Mais esta trepia ben pode ga-
ñar algunha pata máis. O máis
destacado socio do goberno so-
cialista en minoría, ERC, aposta

por dinamizar a vida pública es-
pañola cun novo Estatut catalán
que xa está en proceso no Parla-
ment e que podería ver a luz nos
próximos dous anos. O feito de
que o goberno que sustenta este
cambio estea comandado polo
socialista Pasqual Maragall obri-
ga o goberno central a apoiar a
reforma e buscar o seu consenso
no Congreso.

Movementos semellantes po-
den producirse en Andalucía e
Galiza –tanto o PSdeG como o
BNG inclúen esa reforma no seu
programa electoral–, nunha con-
xuntura que variará a medida
que se resolvan os comicios au-
tonómicos pendentes nos próxi-

mos catro anos. Zapatero mos-
trouse convencido de que “con
consenso parlamentario e apoio
social”, todas as reformas son lí-
citas e animou ás autonomías a
“fortalecer a Constitución axei-
tándoa á realidade actual”.

Este compromiso non foi
abondo para os partidos naciona-
listas vascos (PNV, Eusko Alkar-
tasuna e Nafarroa Bai), que se
abstiveron na votación de investi-
dura, xunto con CiU e que seguen
a defender un proxecto de refor-
ma estatutaria que vai máis alá
dese “consenso” do que falou o
presidente do goberno. Parece
que o tema vasco vai quedar apar-
cado durante uns meses na axen-

da gobernamental e que os pri-
meiros movementos serán cautos,
co principal interese posto en re-
cuperar o diálogo institucional
entre Madrid e Vitoria, á espera
de que unha vez rachado o xeo
haxa un diálogo efectivo entre o
lehendakari Juan José Ibarretxe, o
líder socialista en Euskadi, Patxi
López e o propio Zapatero.

O non do PP

A día de hoxe, o atranco principal
nesa política reformista parece
ser o PP. Sabedor do seu poder de
bloqueo, Mariano Raxoi de-
fendeu a idea dunha España uni-
da fronte ao poder dos naciona-

lismos e deixou entrever que será
moi difícil negociar co centro-de-
reita unha reforma ampla dos
textos lexislativos principais.

O PP xoga, nestes primeiros
momentos da lexislatura, a reafir-
marse na súa esencia dos últimos
catro anos e facer gala dun maxi-
malismo que tenta reforzar máis a
propia idea de partido ca unha vi-
sión realista da situación política
actual. Non hai que esquecer que
Zapatero se dirixiu fronte a fronte
a Raxoi para ofrecerlle un papel
fundamental na negociación dos
“grandes temas”, unha luva que o
líder popular recolleu. “Son dia-
logante e estou disposto a debater
todo”, dixo Raxoi.♦

Rodríguez Zapatero enfocou o
seu discurso de investidura co-
mo unha oportunidade de abrir
as fiestras do Congreso dos De-
putados, saciar a sede de diálo-
go de todos os grupos e poñer
no estrado de oradores un sorri-
so onde se impuxera o aceno
fruncido de José María Aznar.
Tal e como dixo un comentaris-
ta político, o novo presidente
cumpriu esa máxima que di que
para facer simpática unha casa
non hai que pintala de novo nin
poñerlle flores á porta, basta
con cambiar o cadelo que pasa o
día a esterrinchar os dentes por
outro que agabee polos visitan-
tes e lles lamba as fazulas.

Este xesto de simpatía, de
bo talante e de diálogo sen ba-
rreiras cativou o Congreso. O
apoio á investidura de Zapatero
contou cos mesmos votos da úl-
tima lexislatura de Aznar (183)
repartidos entre o PSOE, ERC,
IU, Coalición Canaria, BNG e
CHA. Ademais, só o PP votou
en contra, o que supón unha
“porta aberta” que lle deixan os
abstencionistas CiU, PNV, Eus-
ko Alkartasuna e Nafarroa Bai.

O novo presidente demos-
trou sentirse cómodo no debate,
no intercambio de ideas, na ré-
plica e contra réplica que utili-
zou maxistralmente o presidente
do Congreso, Manuel Marín. Za-
patero acabou ben con todos, so-
rriulles a Raxoi e a Begoña La-
sagabaster, os dous parlamenta-
rios máis contundentes nos seus
discursos e gañou en carisma ao
saber escoitar e responder cada
cuestión que lle formularon.

O segredo deste triunfo no
“reino do debate”, tal e como de-
finiu Zapatero o Congreso diante
de Mariano Raxoi, estivo no xei-
to en como debullou as chaves do
seu ideario político ao longo dos
dous días de sesión de investidu-
ra. Ao PP concedeulle as liñas
das grandes reformas políticas,
sabedor da necesidade do con-
senso coa oposición. A ERC en-
tregoulle as chaves do seu com-
promiso coa diversidade lingüís-
tica e cultural e afondou en novas
medidas que poderían facer de

España un país realmente pluri-
nacional. Aos partidos que se
abstiveron mirounos aos ollos e
dixo “respectar todas as súas
sensibilidades”, aproveitou para
lembrar o poder supremo da ci-
dadanía nas decisións políticas e
fixo acenos para “gañar a súa
confianza no futuro”. A Izquier-
da Unida explicoulle a política
internacional e adiantou a súa
decisión de retirar as tropas do
Irak, a canarios, galegos e ara-
goneses tratounos como porta-
voces dos seus territorios, con
respecto e ás veces admiración,
centrando habilmente temas ta-
les como o estatuto de ultraperi-
feria, o Prestigeou o Plano Hi-
drolóxico Nacional.

As cinco vías

Zapatero, fóra da abstracción
propia dun discurso de investi-
dura, apostou por cinco vías
chave na súa política. O presi-
dente lembrou que chegaba á
Moncloa coa intención de cum-
prir os seus compromisos elec-
torais e ratificou o seu desexo

de realizalas de aquí ao 2008.
No camiño da “renovación

da vida pública”, Zapatero com-
prometeuse a acudir constante-
mente a dar explicación da súa
política ao Congreso, a respectar
as minorías e a converter a ac-
ción parlamentaria “nun espazo
de control real do executivo e o
auténtico manancial do que xur-
dirán todas as iniciativas que ga-
rantan o benestar dos cidadáns”.
Durante o debate, insistiu cons-
tantemente no cambio de formas
e até contaxiou da súa “boa edu-
cación” aos demais oradores,
que até citaron con ledicia o
Quixote, caso do deputado do
BNG Francisco Rodríguez.

En canto á “política exterior
europea e europeísta”, Zapatero
anceia, á parte de se desfacer
dos elos co grupo dos Açores no
tema da invasión do Irak, devol-
ver a España ao debate sobre a
nova constitución europea e ao
consenso con Francia e Alema-
ña, moi debilitado pola alianza
de Aznar cos EE UU de George
Bush. O nomeamento de Mi-
guel Ángel Moratinos como ti-

tular de Exteriores é unha cha-
mada non só ao recoñecemento
da UE como un espazo de polí-
tica exterior distinto, senón un-
ha man tendida a aliados natu-
rais de España (caso dos países
árabes) moi distanciados na úl-
tima época do PP no poder.

A política económica do
PSOE será continuísta. Pedro
Solbes non toma o relevo de Ro-
drigo Rato nesta área senón que
o recupera, xa que o até agora
comisario europeo foi o creador
das teses de equilibrio orzamen-
tario e desenvolvemento que o
PP fixo súas. Contodo, Zapatero
comprometeuse a facer da “edu-
cación, a investigación e a inno-
vación” os peares básicos desta
nova etapa, na busca da “crea-
ción de emprego estábel”.

A diferenza podería chegar
na aplicación de novas políticas
sociais. Zapatero foi ambicioso
nas súas promesas e concretou
en números avances no benestar.
Consciente da gravidade do pro-
blema da vivenda, adiantou que
se construirán 180.000 vivendas
públicas cada ano, que se vende-

rán e alugarán a prezos fóra de
mercado. Ademais, o novo presi-
dente comprometeuse a aumen-
tar o salario mínimo e a equipa-
ralo antes do final da lexislatura
coas pensións máis baixas. 

Nunha liña tamén radical-
mente diferente á do goberno
anterior, Zapatero anunciou
substanciais avances nos derei-
tos individuais e nas liberdades.
Dixo defender a liberdade de
expresión, a prevalecencia da
educación e da cultura por riba
de calquera outro valor e despe-
xou dúbidas en temas tales co-
mo os matrimonios entre homo-
sexuais, a igualdade de xéneros,
a violencia doméstica e “os de-
reitos colectivos”.

Retellar os erros do pasado

Para Zapatero, as dinámicas de
abuso do gabinete anterior non
deben ser pexas para o novo go-
berno. “O que estaba mal para
nós hai uns meses non vai mello-
rar porque agora nós esteamos
gobernando”, dixo. En relación
con isto, xa anunciou que deixa
en corentena a Lei de Calidade e
que reformará a LOU. Ademais,
comprometeuse a modificar to-
talmente o espírito do actual Pla-
no Hidrolóxico Nacional.

No que se mantivo firme foi
na defensa do Pacto polas Li-
berdades e contra o Terrorismo.
“Foi un bo pacto que deu os
seus froitos”, indicou. Diante do
escepticismo da cámara, ofre-
ceu diálogo para que este docu-
mento, que xerou tamén a Lei
de Partidos, poidan subscribilo
os partidos agora contrarios á
súa aplicación.

Para Zapatero, o terrorismo
segue a ser un tema fundamen-
tal na política española, agrava-
do pola presenza de grupos isla-
mistas. “O consenso político e a
contundencia policial son bási-
cos para garantir a nosa demo-
cracia”, explicou. “Sabemos
que é un problema grave e nun-
ca deixaremos que esa barbarie
condicione as nosas vidas nin
nos faga renunciar aos nosos
dereitos”, concluíu.♦

A lexislatura dos novos estatutos

Benvidos ao reino do debate

A política do novo presidente xirará ao redor das reformas institucionais e as melloras sociais.



Adereita española, co seu asfixiante con-
trol, despois de gobernar catro anos
con maioría absoluta, acabou amosan-

do, na xestión dos últimos acontecementos vi-
vidos, o seu verdadeiro talante e ao que esta-
ban dispostos, para manter o poder. O que an-
tes eran denuncias e advertencias da práctica
política do PP, acabou poñéndose de manifes-
to e, con iso, asustando unha boa parte dos ci-
dadáns e cabreando a moitos outros. Houbo
unha masiva participación, o que indica que al-
go pasou para que os electores, co voto, fixe-
sen posíbel, cando menos, outra atmosfera po-
lítica. A experiencia acumulada de procesos
anteriores demostra que a práctica, logo dunha
reviravolta electoral, pode non traer políticas
moi diferenciadas, mais os acontecementos
dos días anteriores ao 14-M, abondaron para
provocar ilusión e necesidade de cambio, aín-
da que este, ao final, só sirva para “poder res-
pirar”. Se cadra tamén se puxo de manifesto,
unha vez máis (xa coñecemos o PSOE nas
mesmas circunstancias), que as maiorías abso-
lutas que ás veces se outorgan para que haxa
“gobernos fortes”, tenden, posteriormente, a
unha desnaturalización da democracia; polo
menos, esta é a experiencia española, despois
de vinte e tantos anos de Constitución.

Hai tempo que no Estado español se for-
mulou unha tese política de moito calado base-
ada nunha fronte constitucionalista hexemoni-
zada polo PP, á que foi arrastrando moitos in-
tervenientes na política diaria, pero sobre todo
o PSOE. Esta foi froito da loita ideolóxica-po-
lítica e policial contra o terrorismo da ETA e
unha gran cobertura mediática con directrices
dos servizos de intelixencia españois. O que co-
mezou presentándose como unha defensa polí-
tica da democracia e da Constitución, logo foi
derivando nunha guerra patriótica de España
fronte ao “separatismo” vasco e, máis tarde,
contra todo o nacionalismo ou quen ousase dis-
crepar das súas formulacións políticas. Nesta
operación desempeña un papel moi importante
a cínica utilización das vítimas do terrorismo.

Creada a fronte constitucionalista, e xa ope-
rativa con todo un tecido asociativo ao servizo
do PP, a dinámica foi evoluíndo cara a un desen-
volvemento dunha forma exclusiva de entender
o que eles concretan como a única España posí-
bel. Unha campaña mediática tenta, e en gran
medida logra, gravar na mente de moitos cida-
dáns a falsa idea de que quen rexeite o terroris-
mo ten a obriga moral de defender a Constitu-
ción como dogma de fe, tratando de poñer en xe-
que os discrepantes, chegando, mesmo, a cuali-
ficalos como cómplices do terrorismo. Todo iso
vai encubrindo a mutación final que se pretende,
que non é outra que esixir o voto inicialmente
para a fronte constitucionalista (PP-PSOE) para
despois pasar a unha segunda fase, cunha pro-
gresiva identificación entre esta fronte e o PP.

Cómpre dicir que o PSOE, que inicial-
mente colabora con entusiasmo suicida –por
intereses ou por non saber o que facer–, inicia
un tímido cambio de estratexia, primeiro co
acontecemento do Prestigenas costas galegas
e, logo, coa invasión do Iraq. 

Da análise destes acontecementos vividos e
sufridos, podemos chegar, cando menos, a tres
conclusións diferenciadas: a primeira é que a
fronte constitucionalista española debería mu-
dar outra volta para que o nacionalismo galego,
catalán e vasco, tanto por separado como no
seu conxunto, puidesen desenvolver o seu pro-
xecto político se é que estamos nun novo esce-
nario político; a segunda sería que, mesmo sa-
bendo das dificultades a curto prazo para equi-
librar o factor mobilización social con compor-
tamento electoral, o nacionalismo galego segue
esperando solucións aos seus problemas por
“vía externa”, sen concentrar esforzos no que
facemos, como e con quen o facemos (praxe);
a terceira concrétoa en que o tempo foi deixan-
do ao descuberto que as previsións dos funda-
mentalistas e neoconservardores causantes da
invasión do Iraq, que vaticinaban un futuro de
paz e progreso, tan axiña como se impuxesen
pola forza os valores que vertebran o seu mo-
delo de Estado, era unha gran mentira e con iso
deron en esfarelarse parte das súas “xustifica-
cións”, incluída as armas de destrución masiva. 

Neste tempo, celebramos dous procesos
electorais tamén diferenciados,
eleccións locais e ao Parlamento
español. Nos dous, o nacionalis-
mo galego non cumpriu coas súas
propias expectativas mentres o
PSOE recuperaba posicións no
primeiro deles e gañaba no segun-
do, mesmo aceptando que, neste
caso, os votos adquiriron unha va-
loración de utilidade por riba de
calquera outra cuestión, mentres a
dereita iniciaba a súa caída.

Aínda que moitos desconfiá-
semos da promesa da socialdemo-
cracia española (experiencia acu-
mulada), consistente en que as tro-
pas españolas tornarían antes do
30 de xuño no caso de que Na-
cións Unidas non se fixese cargo
da situación no Iraq, non é de es-
trañar a decisión de Zapatero, se
na análise introducimos a nova ci-
ta electoral –eleccións ao Parlamento Europeo–
porque o PSOE se convenceu do “utilitarismo”
da súa gran promesa electoral, e ademais non

podía dilapidar o capital político obtido tras o
proceso electoral do 14 de marzo ao tempo que
o coloca nunha situación inmellorábel nestas
novas eleccións europeas, sabendo hoxe, ade-
mais, que o regreso das tropas está deseñado
para que coincida en plena campaña electoral.

En conclusión, coido que, aínda que algúns
podemos manifestar as nosas dúbidas razoábeis

ante a posibilidade de políticas
moi diferenciadas, outros moitos
conformaranse con outras formas
de practicalas. O BNG segue ins-
talado na busca “do espazo perdi-
do” sen corrixir problemas xa
diagnosticados, marcando moi
poucas veces a iniciativa na diná-
mica política, o que nos coloca
sempre á defensiva co que se pode
facer en Galiza, cuns condicionan-
tes externos sempre maximizados.
Os demais asuntos iranse clare-
xando, como outras moitas cou-
sas, co paso do tempo, incluído se
o apoio dado na sesión de investi-
dura a Zapatero serve, cando me-
nos, para que a mutación da Fron-
te Constitucionalista Española lle
permita ao nacionalismo galego
participar co seu proxecto na esce-
na política con tranquilidade.♦

FERMÍN PAZ LAMIGUEIRO é responsábel
da Federación de Químicas-Enerxía da CIG
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Un freakie,
palabra de moda, é
un guicho raro,
atrabiliario,
ditirámbico. Valle-
Inclán era un freakie,
se se permite o
anacronismo. O
curioso é que freakie
connota
negativamente. En
épocas máis
libertinas, o raro, o
diferente, estaba
mellor visto. Vivimos
quizais tempos de
“orde”.

Os tempos poden
ser lidos nos pousos
dun tazón de café
ou tamén
observando o que
fan certas persoas.
Boyer vén de
abandonar a FAES,
fundación presidida
por José María
Aznar.

Bono vén de largar
na súa posta de
longo, perdón, toma
de posesión,
durante cincuenta
minutos e sen
pausa. O que máis
se ouviron foron as
súas alusións á
testosterona. Bono,
sendo manchego,
non se parece nin
ao Quixote nin a
Sancho, todo máis a
Rocinante.

O esquema
policía bo, policía

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

14-M

A fin da fronte
constitucionalista

FERMÍN PAZ

Un dos efectos das eleccións foi a revisión do modelo de fronte cons-
titucionalista na que o PP embarcou o PSOE na última lexislatura. Se-
rá quen Zapatero de implicar os nacionalistas no seu novo proxecto?

‘A s maiorías
absolutas

que se outorgan
para que haxa

«gobernos
fortes», tenden

posteriormente a
unha

desnaturalización
da democracia”

Cartas

Policía galega,
cando?

Semella que cada pouco tempo,
o Goberno Galego, cando non
ten nada que dicir, fai declara-
cións rimbombantes que logo
nunca se concretan en feitos.

Neste retiro que veñen de facer
en Monforte, saíron dicíndonos
que van crear a Policía Autonómi-
ca. Xa D. Dositeo Rodríguez, sen-
do conselleiro da Presidencia, hai
agora 12 anos, manifestoulle a
quen isto asina, a propósito da pos-
ta en marcha da Comisión de Co-
ordinación das policías locais, que
unha das prioridades de Manuel
Fraga sería a creación dunha Poli-
cía Autonómica propia. Máis tarde,
cando se crea a Consellaría especí-

fica de Xustiza e Interior, os distin-
tos titulares, Xesús Palmou, Xoán
Miguel Diz Guedes, Antonio Pilla-
do, e de novo Palmou, sempre que
se estreaban ou volvían ao cargo,
afirmaban que estaba perto a crea-
ción de tal corpo.  Esta vez, parece
que desconcertados pola perda do
goberno “amigo” en Madrid, vol-
ven querer que o seu retiro sexa
noticia coa vella promesa da crea-
ción dunha Policía Galega.

Pódese crer neles cando levan
12 anos prometendo o mesmo sen
dar un só paso efectivo? Pódese
crer neles, cando na práctica aque-
las cativas competencias que teñen
asumidas en materia de coordina-
ción das policías locais non son
capaces a desenvolvelas, e é esta a
única comunidade que non conta
cunha Lei de Policía propria, e on-

de cada corpo vai por libre, sen
asumir a lei, e sen que o Goberno
Galego faga uso das súas faculta-
des como tal? Pódese crer neles
cando teñen que os policías mobi-
lizarse para que o conselleiro con-
voque cada catro anos unha reu-
nión que por lei tiña se celebrar ca-
da tres meses? Pódese crer neles
cando manifestan en privado que
non teñen, ningún interese en con-
tar cun verdadeiro corpo de policí-
as profesionais, para que os alcal-
des de vez, verdadeiros recada-
dores de votos deles, teñan criados
particulares e non profesionais ao
servizo dos seus veciños?

Constatamos tamén que por
parte dos grupos alternativos en
Galiza, BNG e PSOE, é preocu-
pante que non teñan iniciativa ou
que a descoñezamos, xa que o úni-

co que se coñece é un relatorio de
intencións, sen máis concreción.♦

XOSÉ M. ÁLVAREZ
CABO DA POLICÍA LOCAL

(CANGAS)

Xoaquín Lorenzo
Xocas para todos nós. Foi un mes-
tre paternal. Fun alumno del nos
anos sesenta, no colexio Cardenal
Cisnerosde Ourense. Recordo o
pouco pelo que tiña; estaba sempre
a darlle para atrás cos anacos de de-
dos que lle quedaran despois de per-
der o resto nun atropelo no muíño.

O Xocas foi mestre querido.
Foi el quen en min, e noutros da
mesma xeración, espertou o amor
e a inquietude pola nosa “Patria
Galega”. Era para os alumnos o
que hoxe sería o “valedor do estu-
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O11 de marzo, a nosa sociedade su-
friu unha dantesca conmoción que
mesmo convulsionou, enchendo de

dor e espanto os fogares de Madrid, cidade
mártir, senón tamén a todas as xentes de
ben do planeta.

Ollando esta paranoia do mesianismo
fundamentalista mais aló dos restos huma-
nos calcinados, das vivendas esnaquiza-
das, da dor e da indignación, hai unha es-
cena que nos amosa o inerme dunha socie-
dade teoricamente acomodada, democráti-
ca, tolerante, pero subordinada a un mode-
lo que sobre si sofre o efecto búmerang
dunha neglixencia moitas veces dolosa de
deshumanización, de crecemento feroz-
mente insolidario, dunha falta de vontade
de xerar arrequecemento para todos e de
agacharse nunhas fronteiras pechas diante
dos máis.

De certo non é escasa a ausencia de
sensibilidade, cando non deshonestidade,
a que amosa o que presuntuosamente cha-
mamos “o primeiro mundo” diante de ma-
sas famentas, enfermas, sen traballo e sen
máis destino vital recoñecido que o vagar
agónico camiño da morte. Masas ás que se
lles nega o efecto balsámico que engaden
os coñecementos científicos ou a axuda
da tecnoloxía, o acceso aos produtos sani-
tarios ou á experiencia que de seu acumu-
la o desenvolvemento creativo do xénero
humano. Cruelmente se axigantan as dis-
tancias prevalecendo o económico sobre o
ético. 

Esta prevalencia ten tinguiduras crimi-
nais cando a economía prima sobre actua-
cións diante de azoutes coma as epidemias
que sistematicamente deciman non só po-
boacións senón continentes. 

Sentirse alleos, adoptar posturas de dis-
plicencia diletante e distancia indiferente é
pechar os ollos á infelicidade que tripula as
pateiras que arriban ás nosas praias de
eldorado capitalistaescorregando sobre
elas carnes estarrecidas polo desamparo, a
indignidade, o asoballamento e a miseria. 

Xentes cuxo único maná na travesía do
deserto das súas míseras vidas son as lágri-
mas do horror pola súa marxinación e soi-
dade. Amén de eticamente deleznábel, esta
conduta en si mesma acentúa a perversión
conceptual do modelo que entendemos co-
mo ilustrado, gravando de seu a contradi-
ción e avivando o caldo de cultivo do fun-
damentalismo máis violento, das súas reac-
cións máis criminais, cabalgando nos lom-
bos da desesperación e a ignorancia dos or-
fos de calquera horizonte. 

Atopámonos diante dun modelo econó-
mico, ideoloxicamente conformador de con-
dutas homoxéneas, pero que amosa a súa in-
capacidade e desinterese en harmonizar desi-
gualdades sociais ou homologar as vantaxes
derivadas do estado.

Fronte á barbarie do 11 de marzo, o mes-
mo que ante o salvaxismo extremo contra
soldados ianquis e cidadáns occidentais en

Faluia, só queda un exercicio in-
telectual alleo á visceralidade
propia dun sentimento simplista
de acción-reacción. 

Qué tivo que suceder, que
fixemos uns e outros para que
o odio máis feroz se estea a dar
a man cunha atrocidade máis
propia de animalias que de se-
res humanos? 

A que grao de depravación
temos chegado nos comporta-
mentos para que só se entenda
o diálogo en clave de corpos
calcinados, casas estouradas,
ruína e dor, empregando con
desigualdade os medios pero
coa mesma saña e os mesmos e
miserentos resultados?

Un planeta no que aniñan
millóns de esfameados e des-
herdados da fortuna que ollan
coma se dilapidan acotío recur-
sos naturais que lle son propios,
que ven vexada a natureza, de-
forestadas as súas terras, os seus mares ra-

pinados, atropelado o seu xesto
de convivir e as súas crenzas
aldraxadas. Todo iso sempre co
amparo dun cacique da terra,
marioneta en mans alleas.
Mentres, engrosan os podero-
sos e a xeografía escasa do be-
nestar acrecenta a boa vida dos
menos, nutrida na miseria dos
máis.

Non xustifica a actitude cri-
minal do agresor. Non elude a
responsabilidade criminal e ig-
nominiosa dos asasinos. Non ig-
nora a inocencia das vítimas –as
únicas mans totalmente limpas.
Pero chama dende a dor, a raiba
e a traxedia a reflexión do por-
qué, da transcendencia de cada
acto do que deriva desigualda-
de, impotenciae desamparode
moitos.♦

ANTONIO CAMPOS ROMAY é
presidente do

Instituto de Estudos Políticos e Sociais
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mao xa era
aplicado por Felipe
e Guerra. Pero
guerra fustigaba a
dereita, mentres que
Bono emula a
Trillo.

O candidato
Kerry xa se mostrou
contrario a
levantarlle o
embargo a Cuba.
Leva camiño de ser
o enésimo
presidente
norteamericano
que se estrela
contra o muro de
Castro.

Ana Pastor está
preocupada porque
Francisco Rodríguez
apoiou a Zapatero.
Volveríase
galeguista?

O seareiro do
equipo perdedor xa
non mira os puntos
que ten o seu club
na táboa. Os
norteamericanos,
desde hai quince
días, deixaron de
ofrecer a lista de
mortos en
combate.

Había
participantes que
dicían que as
manifas contra a
guerra non serviran
para nada. Agora
vese que foron o
caldo de cultivo ou
a pólvora que
Atocha
detonou.♦

Xosé Lois

Os culpábeis
dos atentados de Madrid

ANTONIO CAMPOS ROMAY

Nada xustifica os ataques terroristas do 11-M. Pero cómpre que vexa-
mos o insoportábel estado da meirande parte da poboación mundial.

‘Non é escasa
a ausencia

de sensibilidade
que amosa
«o primeiro

mundo»
diante de masas

sen máis
destino vital
recoñecido
que o vagar

agónico camiño
da morte”

Correo electrónico: info@anosaterra.com

dante”. Defendíanos dos castigos
físicos cando outros mestres os
aplicaban. Aprendeume xeografía
e historia; descubriume o misterio
de que o sol xiraba arredor dun
punto chamado “Apex Solar”. Ti-
ña por costume ir ás Burgas a ex-
plicarlles aos seus alumnos o fe-
nómeno das augas quentes.

Cando a súa nai morreu –na rúa
da Paz– alá fomos algúns dos seus.
A vivenda era do Partido Galeguis-
ta. Nunha curruncho do cuarto onde
estaba o cadaleito, atopábase a ban-
deira galega. Foi a primeira vez (os
doce anos) que vin a nosa bandeira;
aquilo marcoume. Xa nunca máis
esquecería a miña bandeira. Logo
presumía diante dos outros rapaces
de ter semellante privilexio.

Deunos a oportunidade de ler
Sempre en Galizana trastenda de

“Gráficas Tanco” na rúa do Paseo.
Era neno, pero agora, cabo dos

52 anos, Xocas, amigo, mestre que-
rido, estouche ben agradecido.♦

XULIO FUENTES
(GONDOMAR)

A miña sobriña
en Cuba

Hai tres anos miña irmá pequena
morreu en Cuba, deixando unha fi-
lla, Bárbara, desvalida. Seu pai non
pode atendela por doenza e miña
irmá maior tampouco é quen de se
facer cargo dela por un problema
de nervios. A miña sobriña vive en
Camagüey cuns amigos do pai,
nunhas condicións moi precarias,
sufrindo acoso e maltratos, e sen
ter cubertas as necesidades básicas.

É por isto que decido reclamar
a Bárbara mediante os trámites de
reagrupamento familiar. Emprendi-
do o proceso, os papeis pasan da
embaixada cubana en España á es-
pañola en Cuba, onde detectan al-
gúns defectos de forma, subsana-
dos correcta e rapidamente. É entón
cando o cónsul lle indica á miña so-
briña que só falta a visa (que se
concede após unha entrevista) e pí-
delle que se achegue alí cada xoves.
A meniña dorme en cartóns á porta
do consulado, agarda enormes filei-
ras e cando pensa que xa está todo
arranxado, o pasado 25 de marzo o
cónsul decide non concederlle a vi-
sa. As esperanzas da nena crebaron
e cada vez que falo con ela pídeme
que viaxe até Cuba para buscala.

Volvín comezar os trámites e
polo de agora todo o mundo lava as

mans. Quero criticar duramente a
Secundino de Vicente –servizo de
visados– que foi moi groseiro comi-
go, e a Pedro Telesforo –Xunta–
que logo de me pedir unha morea
de papeis, xa non me atende por te-
léfono. O presidente Fraga enviou-
me unha carta despois de eu lle
mandar multitude de faxes, sen
comprometerse a nada porque, di,
que o seu goberno nada pode facer,
mais prometeume buscar contactos
para arranxalo, compromiso do que
non volvín ter novas.

Agardo que ao poñer por es-
crito este problema, haxa persoas
que me poidan axudar. Calquera
man tendida encherame de feli-
cidade e posibilitará que Bárbara
poida vivir feliz en Galiza.♦

REGLA SANTOS
(REDONDELA)



O Plano
Galiza
‘non existe’
Para Xosé Manuel Beiras,
o Plano Galiza “non exis-
te”, é “un fraude mostruoso”,
porque “agrupa unha liña de
actuacións que están previs-
tas pero non comprometidas
e outras que xa existían. To-
do iso metérono nun caixón
de xastre e puxéronlle Pla-
no Galiza para a propagan-
da”.  (ABC, 19 de abril).♦

Socialistas
españoles e
golpistas de
venezuelanos
Maurice Lemoine, redactor
de Le Monde diplomatique
(abril, 2004) comenta a si-
tuación de Venezuela e os
vínculos dos partidos socia-
listas e conservadores euro-
peos cos antigos partidos
venezuelanos: Acción De-
mocrática (AD) e Copei.
“Carlos Andrés Pérez
(AD), electo dúas veces pa-
ra a presidencia e durante
ben tempo vice presidente
da Internacional socialista,
que actualmente se atopa
exiliado e que foi xudicial-
mente procesado por co-
rrupción, fora xeneroso cos
seus amigos europeos; é de
notoriedade pública que bai-
xo a dirección de Felipe
González,o Partido Socia-
lista Obreiro Español
(PSOE) beneficiouse am-
plamente da súa solidarie-

dadefinancieira. De aí, sen
dúbida, o elocuente silenzo
dos partidos socialistas eu-
ropeos, sobre todo do Parti-
do Socialista francés, con
ocasión do golpe de Estado
do 11 de abril do 2002. É
preciso dicir que o portavoz
dos golpistas non era outro
que o ex secretario personal
de Pérez... Nese momento a
España de Aznar que presi-
día a Unión Europea, reco-
ñecera de facto, xunto cos
EE UU, o presidente fanto-
che Pedro Carmona. Esta
unión sagrada PPE-PSE
contra a revolución boliva-
riana é persistente”.♦

O futuro
de Aznar
Xavier Arzalluz , realiza en
Izaronews.orgun perfil do
ex presidente José María
Aznar, baixo o título “Os
proxectos de Aznar”. “O
máis realista que pode re-
ferenciarse de cara ao futu-
ro de Aznar é o seu proxec-
to, repetidamente expresado
por el mesmo, da chamada
fundación FAES (Funda-
ción para a Análise e os Es-
tudios Sociais). É un gran
soño para asumir o papel de
gran dirixente interna-
cional. Contén unha parte
de liderato ideolóxico, cos
seus contidos de formación
e pensamento, e outra de li-
derato político (coopera-

ción política internacional,
especialmente en Europa e
Iberoamérica). Aznar non é
home de ideas e carece de
formación para contemplar
ideas e panoramas políticos
de certa proxeción. Non es-
quezamos que Aznar é un
opositor, que esgotou os
tempos dunha formación re-
al memorizando, probabel-
mente durante varios anos,
a selva enleada de Leis, Re-
gulamentos e Xurispruden-
cia do caos lexislativo fiscal
español. Aznar non ten máis
bagaxe ideolóxico nin con-
cepción de España que a
que lle suministrou a Fronte
de Xuventudes e a Falanxe.
O seu pai era Camisa Vella,
enquistado en Radio Na-
cional de España, un home
gris e atrapado polo alcoho-
lismo. É posíbel que asimi-
lase do seu avó algunhas
doses de cinismo e oportu-
nismo”.♦
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Vicio e fornicio
BIEITO IGLESIAS

OPartido dos Patriotas, Identidade Cristiá, o Ku Klux
Klan e o White Powerpretenden xuntar a populación
caucásica en certos estados do noroeste de USA, consti-

tuíndo unha reserva de Naciós Arias a salvo de todo contaxio ra-
cial. Estas cismas perseguen un ideal inmaculado, unha purulen-
ta pureza. Os galegos estamos ben libres de teimas similares
malia que os xenetistas subliñan a endogamia milenaria
practicada nestes nosos lares (o groso dos indíxenas conformaría
unha caste tan pura como a dos europoides do Cáucaso, epítome
para Blumenbach da raza branca). O que máis é, de admitirmos
como signo distintivo do rostro pálido a capacidade de
ruborizarse –os fanáticos whiteexclúen ós xudeus porque seica
non se poñen colorados–, coas nosas meixelas encarnadas tipo
mazás de San Xoán gañámoslle ás cheas ós rubicundos Milicia-
nos de Michigan. De resto, a xenética ensínanos que, por
endogámicos, sufrimos mutaciós específicas de cancro de mama
e de colon. Con estes antecedentes, dubido inclusivamente do
labor das asociaciós beneméritas que procuran establecer o
canon racial do can de palleiro, do porco larés e da vaca rubia.
Será ben cruzarse. Hai outros purismos preocupantes, a máis do
parque temático das naciós arias. A filla dunha compañeira de
instituto para polos Estados Unidos e foi convidada a cear por
un mozote. Como acredita no multiculturalismo, quixo saber se,
aceptando, se comprometía a rebrincar nunha cama.
Informárona de que, alí, un convite semellante simplemente au-
toriza ó pretendente, por arreitado que sexa, a suxerir o fornicio.
Marchou de troula coa tranquilidade de poder elixir un final prá
velada. As amigas norteamericanas rifáronlle ó día seguinte: Co-
mo che deu por saír cun perdido que fuma!♦

O blog do rumbar MANUEL RIVAS

O lambeta

Cando a segunda invasión francesa de España, a da
reaccionaria expedición dos Cen mil fillos de San Luis,
só a resistiron os patriotas liberais. Só eles defenderon a

independencia e o honor e foron esmagados. Os absolutistas,
os que máis se encheran a boca coas verbas “patria” e
“España”, recibiron con entusiasmo os invasores e traizoaron
e delataron os seus compatriotas demócratas. O mesmo pasaría
na guerra do 1936, cando quen se dicían “bando nacional”
utilizaron a aviación nazi para masacrar a poboación civil en
Madrid, Barcelona ou Bilbao, por non falar de Gernika, e
mandaron por diante mercenarios do norte de África para
“reconquistar” España. Isto que comento agora nada ten que
ver, agás o paradoxo estrondoso de ver ás primeiras de cambio
de delator internacional a quen ía de Cid Campeador. De
Aznar tense dito que é seco (Fraga dixit). Que é vingativo
(segundo Anasagasti, espetoulles aos do PNV: “Quen a fai, ha
de a pagar”). Que é ruín (esa hostilidade cos cidadáns libres,
“cans que ladran, etcétera”). Por algúns motivos podería pasar
á historia reaccionaria se atopase un Menéndez Pelayo. Mais,
á fin, despois de irse chivar a Bush, vai quedar a rima en
lambecús.   

“É aquí onde vivo”. Hai medio século, e polo que
contan, a situación de Islandia non era moi diferente da de
Galicia. Os descendentes dos antigos viquingos liscaban
cando podían como emigrantes aos Estados Unidos ou ao
Brasil. As patacas son moi saborosas, só que escasas e miúdas
como ovos de paspallás. Mais co peixe, as caldas de auga e o
humus da cultura nunca abandonada os islandeses fixeron
dese espazo xeado un dos países máis acolledores, cultos e
cálidos do planeta. Mesmo un dos galeguistas máis
interesantes do mundo é islandés e chámase Hermann
Stefánsson. Cando o coñecín, el traballaba na vixilancia do
zoo de Reykjavik. Segundo contaba, o animal máis fascinante
para os visitantes islandeses viña sendo a galiña. O galo?
Non, non. A galiña. De todos os xeitos, Hermann fai rolda de
noite, o que propicia a súa sabedoría en auroras boreais, que
coido é a máis fermosa pirotecnia da natureza. Así, con este
título, Auroras boreais, e competindo en emoción e xogo
estético coa óptica ardora celeste, Stefánsson publicou hai
dous anos unha escolma de poesía islandesa moderna e
contemporánea en edición bilingüe, en islandés e galego, coa
colaboración de Perfecto Andrade e ao abeiro da librería
Follas Novas. Para min, é unha das xoias da feitura
bibliográfica en Galicia. Son os dos islandeses coetáneos
poemas moi nosos, de aquén e alén, coa tensión tan dramática
da identidade e a convulsión, entre o óso da saudade e o
baleiro non-lugar. Velaquí, sen tocar a tradución: “Non che
digo nada sobre o país / non canto ningún poema patriótico /
sobre as covas, as fervenzas, os géyseres / as ovellas e as
vacas / sobre a loita da xente / e a supervivencia en tempos
perigosos / non. Pero quédate ó meu lado / na escuridade.
Respira fondo / e sínteo fluír / entón di: / É aquí onde vivo”
(Ingibjörg Haraldsdóttir, A cabeza da muller, 1995).♦

José María Aznar.

Xosé Manuel Beiras.

Carlos Andrés Pérez.

Felipe González.



A. EIRÉ
Fraga cedeu ás presións inter-
nas. Varios dirixentes do parti-
do presionárono para que se
elixa canto antes sucesor e que
isto seña tarefa dun congreso e
non decisión persoal do actual
presidente da Xunta. Fraga
afirmou, pola súa parte, que
nomeará vicepresidente para
“deixar máis claras as cousas”.

Tras as pasadas eleccións, de to-
dos os sectores do partido che-
gan mensaxes claras: “é necesa-
rio despexar o futuro”. Fraga se-
gue a amagar coa súa retirada,
pero algúns dirixentes xa ditaron
prazo para nomear sucesor: as
eleccións europeas. Ademais, fi-
xéronlle ver a esixencia de que
non seña el só quen realizase o
deseño do futuro partido.

As perspectivas de que Maria-
no Raxoi asumise a presidencia do
Goberno español, situaba o sector
autóctono nunha postura de in-
ferioridade, o que o levou a apostar
pola continuidade de Fraga, á agar-
da de tempos mellores para dar a
batalla interna. Tras o 14-M houbo
trasacordo e agora a forza dos “ga-
leguistas” parece aumentar.

Coa dirección de Madrid de-
pendendo de apoios externos pa-
ra o próximo congreso; con Ra-
xoi tendo que apagar rebelións
cada vez maís fortes en Madrid,
Velencia, Andalucia ou Catalun-
ya, o PPdG está disposto a exer-
cer a súa autonomía de decisión.

Os sectores máis afíns a Ra-
xoi, agora en retirada, non se fían
de Fraga, nin tampouco do futuro
interno do candidato á presiden-
cia española. Por ambas razóns,
tamén prefiren dar a batalla canto
antes. Raxoi tería urxido a Fraga
para que realizase o relevo.

Sectores máis ou menos
“fluctuantes”, observan con pre-
ocupación como canto máis se
retarde a decisión, máis posibili-
dades ten o PP de perder a presi-
dencia da Xunta. As novas cama-
das do partido, que daban por se-

gura a súa oportunidade en Ma-
drid, non están dispostas a agar-
dar, ollando como Fraga pon as
fichas de dominó para logo de-
rrubalas. O único que sempre se
mantén é el, o seis dobre.

Nestas novas circunstancias,
e logo do retiro do Goberno en
Monforte, Fraga decidiu lanzar
unha mensaxe interna: “agarde-
mos unidos até as eleccións eu-
ropeas”. Pero, ao mesmo tempo,
para tranquilizar os inquedos, to-
dos, decidiu comezar a discutir o
xeito de realizar o relevo.

Memorandos e dossieres

Fontes do Goberno Fraga afirman
que o Presidente anunciou en
Monforte que non se volvía pre-
sentar. Unha das razóns sería a súa
percepción de que agora non vai
atopar as unanimidades anteriores.

Neste marco, Fraga deman-
dou dos conselleiros e doutros

notábeis do partido que lle remi-
tisen por escrito as súas posturas
sobre o relevo, incluidos os posí-
beis sucesores. Nestes memoran-
dos deben incluír as opinións e
os nomes para unha futura remo-
delación do Gabinete. 

Esta remodelación é a que se
demanda con máis forza interna-
mente. Tanto que un destacado
membro da dirección do PPdG
lle declaraba A Nosa Terra que
“o cambio de Goberno en pro-
fundidade é prioritario, porque a
este non hai por onde collelo, é
un desastre”.

Mais, á par dos memorandos,
circulan os dossieres. Manuel
Fraga, logo de coñecer as opi-
nións do partido, propoñerá o seu
posíbel sucesor á Comisión Exe-
cutiva. Aprobado o nomeamento
por esta, será logo o Congreso do
PPdG, previsibelmente no mes
de Setembro, quen ratifique o
candidato do PP á Xunta.

Cuíña, candidato

Pero Fraga, coñecido o descon-
tento interno, que mesmo pode-
ría levar a que se puxese en dú-
bida, por vez primeira, o seu li-
derazgo, semella disposto a ele-
xir vicepresidente “para deixar
máis claras as cousas”. Así o
afirmou nunha entrevista na ca-
dena Ser.

Desde aquelas comezou o
baile de nomes. Nesa entrevis-
ta afirmou: “hai persoas con
máis peso polos seus servizos,
a súa lealtade e porque sei ben
quen son os amigos”. Esa per-
soa sería Xosé Cuíña, do que
tamén afirmou que deixara o
Goberno en “circunstancias es-
tranas”.

Xosé Luís Baltar, reforzado
logo dos últimos comicios, non
perdeu o tempo para deixar claro
que segue apoiando a Cuíña co-
mo sucesor de Fraga.♦
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Latexos

Cando
Glucksmann
esbardalla
X.L. FRANCO GRANDE

Polo que se ve,
Glucksmann, o filósofo
mediático, que ten os

pés na terra como escribiu
ABC, é aberto partidario da
guerra preventiva, da
inxerencia nos asuntos
estranxeiros e, tamén, home
identificado coa política exte-
rior de Aznar. Moi pouco
filosófico todo isto.

Que se crea ou non as
trapalladas con que Bush e ou-
tros trataron de xustificar a in-
vasión do Iraq é o seu
problema. Por máis que sexan
non pequenas rodas de muíño,
que superan as andrómenas
aquelas de Reagan cando dixo
que Nicaragua era un perigo
para os EE UU polo perto que
estaba, e tantas outras.
Mentiras tan trapalleiras que o
profesor Krugman dixo que
son “o peor escándalo na
historia política dos EE UU,
peor que o Watergatee que o
Irangate”. Naturalmente,
Glucksmann ten todo o dereito
do mundo a crelas. E nós, nese
caso, a pensar que é  imbécil. 

O que xa non ten dereito
é a defender a chamada gue-
rra preventiva ou de agresión
a outros países, ideas contra-
rias ó dereito internacional,
ás que se ateñen os países ci-
vilizados e aínda algúns que
non o son tanto. E que son a
mellor garantía para todos. A
guerra preventiva foi
condenada expresamente po-
lo Tribunal de Nürenberg que
xulgou os criminais nazis. E
haberá que seguir facéndoo
se non queremos que as rela-
cións entre nacións se
convertan en arbitrariedade,
inxustiza e loucura.

Nin sequera suxire respos-
tas a estas preguntas, que
tampouco se fai: ¿cando pro-
cede iniciar unha guerra
preventiva? ¿cando se dan as
circunstancias tipificadoras
que aconsellan un ataque pre-
ventivo? ¿quen decide que se
debe facer? Este é o
problema. Hoxe, a seguridade
máxima con que contan os
estados son esas leis que o
Tribunal de Nürenberg
aplicou co ánimo declarado
de que en diante os políticos
teñan a obriga de responder
ante elas, única maneira de
garantir que se cumpran.

Glucksmann procura debi-
litar tan importante garantía
para todos os países, grandes e
pequenos, suxerindo que a in-
xerencia está xustificada en
certos casos excepcionais, co-
mo podería ser o do Iraq –e
moitos máis, que o mundo está
cheo de tiranos. Pero iso é
confundir a norma coa excep-
ción, que é de interpretación
restritiva, nunca extensiva.  A
norma é moi clara. E todos de-
bemos defender que na prácti-
ca se cumpra. O contrario é
sinxelamente indecente.♦

Varios dirixentes piden tamén que remodele o Goberno

Fraga admite que sexa o congreso
o que elixa sucesor

A.N.T.
O Consello Nacional do BNG
reunido o sábado dezasete de
abril acordou por unanimidade
que o actual eurodeputado Cami-
lo Nogueira sexa o representante
dos nacionalistas galegos na can-
didatura Galeusca Europa dos
Pobos, que integran CiU, PNV e
BNG e á que se poderían incor-
porar PSM, BNV e Aralar.

As tres forzas asinantes da
Declaración de Barcelona dan
por segura a obtención de tres
actas de deputado en Bruxelas e
a posibilidade de conseguir un

eurodeputado máis. Desta for-
ma, Camilo Nogueira, que vai
en terceiro posto da candidatu-
ra, ten practicamente asegurada
a súa continuidade no Parla-
mento europeo.

O propio Nogueira conside-
rou a posibilidade de que o
BNG mellore os resultados de
1999, cando foi elixido por pri-
meira vez con 332.000 votos en
todo o Estado. Destas, os sufra-
xios que consigan serán moitos
máis ao concorrer en coalición
–en 1999 o Bloque presentárase
en solitario– e os nacionalistas

galegos consideran que contri-
buirán con máis votos que os
obtidos naquela ocasión.

Como resultado das novas
incorporacións á Unión Europea,
o número de eurodeputados que
lle corresponden a España redu-
ciuse de 64 a 54. Debido a que
no Estado español a circuns-
crición é única –non acontece o
mesmo noutros Estados–, a coa-
lición representa unha necesida-
de para as nacións sen Estado
asegurárense representación. De
momento, a candidatura só ten
elixidos os primeiros postos, po-

lo que aínda non se sabe quen
acompañarán a Camilo Nogueira
como representantes do BNG.

VII Congreso do PNG-PG

O vindeiro sábado 24 de abril
vai celebrarse no hotel Tryp de
Santiago de Compostela o VII
Congreso Nacional do Partido
Nacionalista Galego - Partido
Galeguista, no que, previsibel-
mente, será reelixido secretario
xeral o deputado no Parlamento
galego Xosé Henrique Rodrí-
guez Peña.♦

Elíxeo, por unanimidade, número tres na candidatura Galeusca

O BNG dá por segura
a reelección de Nogueira como eurodeputado

Manuel Fraga.                                                                                                                                               PACOVILABARROS



H.V.
A mediodía do martes 20 de
abril celebrouse en Verín un
pleno municipal para abordar
a moción de censura contra o
alcalde do PP, Manuel Jimé-
nez, presentada por socialis-
tas, nacionalistas e indepen-
dentes e que levou á alcaldía a
Emilio González Afonso (PSOE).

O cambio de goberno en Verín
produciuse sen ningún inciden-
te subliñábel. Nin sequera o sa-
lón municipal de plenos na Ca-
sa do Concello estaba tomado
polos seguidores do Partido Po-
pular, que anunciara que mobi-
lizaría os seus seguidores para
que asistisen ao acto. É máis, a
maioría dos presentes apoiaban
unha moción que vían como un
paso para a renovación necesa-
ria na vila.

A moción fraguárase un mes
atrás pero as negociacións e a
necesidade do visto bo das exe-
cutivas dos nacionalistas e socia-
listas atrasara a súa presentación.
O novo goberno, que tomará po-
sesión nun pleno de celebración
inminente, está composto polas
tres forzas políticas que apoiaron
a moción e os nacionalistas, a
pesar de ser minoritarios, terán
un peso significativo.

Non é esta a primeira vez
que Emilio González Afonso
accede á alcaldía de Verín, ta-
mén ocupou o posto de rexedor
á fronte do Partido dos Inde-
pendentes de España e do
PSOE. Ademais, Afonso for-
mou parte dos partidos Coali-
ción Galega e PP, através de
Centrista de Galiza.

Tamén formará parte do go-
berno municipal Santiago Cid

Harguindey, quen encabeza a
forza Verín Independentes, naci-
da tras un enfrontamento na de-
reita local. Harguindey foi alcal-
de no pasado e perdeu o posto
por unha moción de censura en-
cabezada precisamente por Gon-
zález Afonso, de quen vai da
man nesta ocasión.

As traxectorias dos coaliga-
dos non son motivo de tranqui-
lidade para os nacionalistas,
quen tamén se incorporan ao
goberno tras anos de estaren na
oposición e conservaren sempre
o mesmo nivel de votos sen
atinxiren un ascenso. De todos
xeitos, a posibilidade de que se
volva a producir esta coalición
é remota, polo menos incorpo-
rando aos independentes de VI,
xa que non é probábel que San-
tiago Cid Harguidey volva a
concorrer ás eleccións, co que
haberá unha recomposición da
dereita local.

O BNG incorpórase
ao goberno en Baltar

A principios de abril asinábase un
acordo mediante o que os dous
concelleiros nacionalistas incor-
porábanse ao goberno municipal
en Baltar, encabezado polo socia-
lista Silvestre Rodríguez Lorenzo.

Os socialistas ocupaban o go-
berno municipal pero estaban en
minoría, dado que dos nove con-
celleiros da corporación munici-
pal, catro eran do PP, tres do
PSOE e dous do BNG. A pesar
desta situación, Rodríguez Lo-
renzo conseguira acceder á alcal-
día grazas aos votos do BNG.

Tras a súa incorporación ao
goberno, aos nacionalistas co-
rrespóndelles a primeira tenencia
de alcaldía máis dúas áreas:
Obras e Servizos e Sanidade e
Servizos Sociais, que tamén in-
clúe os departamentos de Educa-
ción e Muller.♦
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O pasado 5 de abril varios sindi-
catos e partidos políticos convo-
caban unha manifestación en
demanda de diversas melloras
para a comarca.  Tan só unhas
5.000 persoas, segundo a orga-
nización –3.000 segundo a Poli-
cía Local–, asistiron a esta mo-
bilización na que a choiva, sen
dúbida, contribuiu a que moitos
quedasen na casa.

Quince puntos esenciais eran
os que demandaban, o martes 20,
os convocantes do acto. Partidos
políticos –BNG, PSOE e IU– e
sindicatos –CIG, UGT e CCOO–
facían fincapé na necesidade de
que se produzan melloras en Fer-
rolterra no que respecta á sanidade,

as infraestructuras e o sector naval.
Así, entre as peticións que se

lle formulaban á Xunta e ao go-
berno central, figuran vellas co-
ñecidas, como o regreso de Izar
Fene á construción naval conven-
cional, a chegada do tren de alta
velocidade ou a creación dun
centro especializado para o trata-
mento de enfermidades profesio-
nais. Segundo os convocantes,
estas e outras carencias están a
producir consecuencias negativas
para a comarca, como a progresi-
va perda de poboación que se vén
producindo nos últimos anos.

O PP foi o grande ausente
nesta convocatoria, á que non
asistiu, segundo o seu voceiro

municipal, porque este tipo de
actos provocan un clima de
“crispación social”. Malia elo,
afirmaron compartir os obxecti-
vos da manifestación, aínda que
non as formas de reclamalos.

Se cadra por iso o alcalde,
Xoán Juncal, lle enviou o mesmo
día 20 cartas aos novos titulares
de Medio Ambiente, Industria,
Fomento e Defensa, solicitando
numerosas intervencións no mu-
nicipio. Algunhas delas, coinci-
dían coas consignas que se es-
coitaron na manifestación: o tren
de alta velocidade, os accesos ao
porto exterior, a retirada dos ve-
tos a Izar-Fene... Polo menos,
neste caso, coinciden as metas.♦

Manifestación por investimentos
MARTINA F. BAÑOBRE

A comarca precisa investimentos. Os partidos da oposición e os sindica-
tos axuntaron varios miles de persoas para reclamar melloras substanciais.

Ferrol

Aulas ao sol
XOSÉ M. SARILLE

Apedagoxía moderna
aconsella aproximar
os alunos ao que

deben aprender. Así sucede
que os que mellor coñecen a
agricultura son os que
estiveron máis perto da
leira. Comprenden mellor a
construcción os que xogaron
co cubo na praia e cos tixo-
los na obra. A dialéctica
practícana con máis destreza
os que discutiron desde
pequenos. Enfin, que os
direitos sociais solicítanos
con máis inteireza os que se
preocuparon desde párvulos
pola marcha da escola e opi-
naban sobre se aquilo estaba
ben e esoutro mal. Desde
moi cedo intúen estes
últimos que a
administración pode ser un-
ha verdadeira carallada.

Os que fixemos a Transi-
ción (e que me desculpe Fer-
nández Prieto, sempre tan ao
día, polo dado prehistórico)
aprendimos máis na rúa
arranxando o mundo, a
rexión e a parroquia, que su-
portando petardos e algún
meritorio profesor. 

Por iso resulta estraño
que certos mestres desa xera-
ción teñan algunhas reservas,
tampouco moitas, coa folga
de estudantes de ensino
medio que convocan para o
28 de abril Galiza Nova, Sin-
dicato de Estudiantes, CAE e
Mocedades de A Mesa. Por
algo tan nobre como que se
cumpra un decreto.

Todo o contrario que
reservas. Un bo profesor
debería felicitar e facilitar ese
excelente exercicio de apren-
dizaxe que é demandar un di-
reito. Calquer persoa
razoábel sabe que as normas
sustentan a convivencia e ve-
laí que o 247, un decreto que
obriga a impartir en galego
moi poucas materias, non se
cumpre no 75% dos institutos
e escolas ao cabo de dez anos
de vixencia. 

Entón os alunos e as alu-
nas que non teñen os
rodamentos gastados, que
aspiran a ser bons cidadáns,
comezarán a comprender en
que sociedade habitan.
Decataranse de que máis alá
do idioma galego, igual que
non se respecta o decreto, o
máis seguro é que tampouco
haxa compromisos para
outras cousas. Verán tamén
que os políticos que agora
gobernan son uns
irresponsábeis. Que a
Inspección de ensino é o
corpo funcionarial máis
incompetente de Galiza, que
xa é dicir. E que mesmo
algúns profesores progres
non están xa dispostos a que
nada os desperte do seu sono
breoganista. 

Pero para os rapaces e ra-
pazas, limpos e frescos por
fóra e por dentro, sair en ma-
nifestación e despois pasear
ao sol comentando a decisión
que tomaron, será máis
instrutivo que a lánguida ad-
vertencia de que teñen ao la-
do o exame final.♦

Vostede critica o presidente da
Deputación de Pontevedra,
Rafael Louzán, que non em-
bargante é do seu partido.

A Deputación é unha figura
atípica no ordenamento das ad-
ministracións públicas. A proba é
que en Europa non existen. A
Deputación é un refuxio do vello
sistema que xa está rebasado no
mundo moderno. Conserva a es-
trutura da democracia orgánica e
non se pode entender que no sé-
culo XXI se recorra a unha elec-
ción de segundo grao para esco-
ller o presidente da Deputación,
cando o requerimento democrá-
tico esencial de calquera país pa-
ra elixir postos é que o voto ha
ser secreto, directo, e para a per-
soa que o elector pensa que pode
ocupar o cargo. Nas deputacións
españolas, e principalmente nas
galegas, os concellos pequenos,
debido a unha distribución en
antigos partidos xudiciais, son os
que teñen moita máis forza para
situar os presidentes das deputa-
cións. Onde se xerou a institu-
ción democrática por excelencia
é nas cidades, pois resulta que no
caso da provincia de Pontevedra
as súas grandes cidades (Ponte-
vedra, Vigo, Marín, Vilagarcía)
non teñen case ningún peso para
elixiren o presidente da Deputa-
ción. O presidente é un señor que
non é nin alcalde dun concello
que ten 2.000 votos, caso de Ri-
badumia. Evidentemente, isto
xera un tipo de política caciquil,
suburbana e sen miras á concep-
ción do que se pretendía que fo-
sen as deputacións. En conse-
cuencia estase a facer unha polí-
tica de entrega de cartos e favo-
ritismo aos concellos pequeniños
e a grupos de persoas con intere-
ses, incluso deportivos, nos que
o que prima é a visión política
fronte á visión institucional que
é a que ten que ter unha Deputa-
ción.

E iso porque?
O PP en Galiza é un partido

que ten dirección única e uniper-
soal. Así como Fraga, nos pri-
meiros tempos, cando chegou
aquí, eu coido que fixo unha po-
lítica aceptábel, co paso do tem-
po viuse que a súa visión dos
problemas é a visión dun ancián.
É un home que xa é vello, e hai
nel un afán de supervivencia po-
lítica e persoal que lle fixo irse
arrodeando daquelas persoas
que mellor lle resolvían os seus
problemas. Pero este tipo de per-
soas, sobre todo no mundo rural,
conservan aínda unha estrutura
que consiste en recibir e pagar
favores. En función diso, se ves
que en Galiza hai trescentos e
pico concellos e que a súa in-
mensa maioría son miúdos, nos
que a relación é persoal e moi
directa, nos que todo se resolve
pola influencia do cacique, evi-
dentemente o que se fai dende aí
é unha política clientelar que se
plasma no caso da provincia
pontevedresa, na que hai 62 con-
cellos. Desde que Xosé Cuíña
chegou á Deputación de Ponte-
vedra fixo o que se veu chamar a
política ruralista na que, fronte
ao desenvolvemento e á capaci-
dade e preparación urbanas –á
propia titulación, que hoxe é ne-
cesario tela para desempeñar
postos de responsabilidade–
confrontouse co pequeno caci-

Aprobada a moción de censura
con nacionalistas e independentes

O socialista Emilio González
Afonso novo alcalde de Verín

González Afonso, saudando, é o novo alcalde de Verín.
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que de pouca formación e moi
dado aos favores e ao que se
chamou, en linguaxe predemo-
crática, repartir asfalto polos
rueiros de Galiza. Cuíña conso-
lidou esa política e fixo un gru-
po de presión que se chamou no
seu momento o sindicato de al-
caldes, constituído precisamen-
te polos edís que tiñan menos
representación sociolóxica no
conxunto da provincia, pero que
teñen máis representación nu-
mérica institucional. Se non tes
en conta os cinco ou seis conce-
llos que teñen o 80% da poboa-
ción, quedas con medio cento
de concellos que teñen unha po-
boación simbólica. É o caso dos
alcaldes que máis fixeron por
empurrar a actual estrutura da
Deputación: os de Barro, A Ca-
niza, Sanxenxo, etc.

Que supón isto?

O PP non existe. Debería ser
democrático no seu funciona-
mento interno, tal como di o ar-
tigo sexto da Constitución. Ser
democrático su-
pón admitir e
asumir a crítica.
Se o partido non
se reúne e non
existe máis que
no cumio, as súas
bases están total-
mente dispersas.
Non hai posibili-
dade de criticar nada, un princi-
pio fundamental da democracia,
porque a submisión e o servilis-
mo dos que forman esas xuntas
directivas fronte ao presidente,
que é o mesmo que eles confor-
maron, fan que este momento en
que estamos sexa unha situación
moi difícil. Ou se renova demo-
crática e profundamente o parti-

do desde cada localidade ou se-
guiremos como estamos, sen
opinión aglutinada, porque non
hai órganos que se reunan senón

un corro de an-
xos favorecidos
polo propio cu-
mio e que evi-
dentemente non
critican nada.
Iso está matando
o PP. Coido que
se van ver con-
frontacións de

aquí a pouco.
Vostede retrata o que mes-

mo parece unha arterioescle-
rose do PP. É algo que puido
influír no resultado electoral
do 14-M?

Díxeno claramente. O parti-
do non funciona, limítase a fa-
cer mitins. É o que pasou en
Pontevedra. Contentáronse con

traeren xente en autobuses des-
de outras provincias para dar a
sensación de que estaba cheo o
local, pero o que non había era
mensaxe nin chamada á conco-
rrencia dos que non militan no
partido, evidentemente necesa-
ria para gañar as eleccións. Hai
varios anos que o PP vén ago-
niando en Galiza. Existe nas
roldas de prensa, que sempre as
fan os mesmos, pero a min gus-
tariame que puidese falar moita
xente que, ideoloxicamente,
pode estar na órbita do PP e
que está moi enfadada porque
non a chaman nin lle consultan
nada. Só os chaman para que o
día da elección manden xente a
votar, e hoxe o voto xa non é
tan dirixíbel. Para gañalo, hai
que convencer a xente porque,
aínda en calquera aldea remota
de Galiza, a xente sabe moi ben

o que vota e faino polo que coi-
da que é mellor en cada mo-
mento. Ademais, en Ponteve-
dra, concretamente, o PP está
descabezado. O presidente pro-
vincial, Rafael Louzán, é un in-
dividuo de traxectoria persoal
moi dubidosa, moi cuestionado
por moita xente, que chegou da
man de Cuíña. É un home que
forma parte dun grupo de in-
fluencia formado por alcaldes
que compoñen unha estrutura
caciquil. En Pontevedra hai
moitísima xente, sobre todo
nova, que está en absoluto de-
sacordo con todo isto porque
non representa socioloxica-
mente o centro-dereita.

Sente que a súa voz clama
no deserto?

Atopo cada vez máis xente
de fóra e de dentro de partido
que me di “adiante, Rivas, ti es a
única persoa que está dicindo a
verdade que sentimos moitos e
non temos onde dicila”. Hai des-
contento co partido porque non
existe como tal, non  dá a posi-
bilidade de falar e de criticar.

Sabe o que pensa Fraga
disto?

A Fraga chegáronlle as mi-
ñas críticas, e mesmo defendeu
a miña liberdade de expresión.
A través de empresarios e per-
soas da vida económica e uni-
versitaria galega, a Fraga estan-
lle chegando mensaxes que non
son diferentes do que eu digo.
Fraga agora mesmo está moi
prepocupado por renovar as es-
truturas do partido. Deuse conta
de que chegamos a unha situa-
ción límite e que isto non pode
continuar así. Eu coido que Fra-
ga vai pretender unha renova-
ción, que xa non é posíbel por-
que el non a pode facer. A reno-
vación, como primeira medida,
ten que limpar e depurar o parti-
do. Hai unha serie de persoas
que non poden estar ocupando
cargos no PP porque a imaxe
que lle dan ao partido é mala. 

E Mariano Raxoi?
Raxoi arredouse da provin-

cia de Pontevedra. Pasou destes
temas e ten moita culpa de que
todo estéa como está. Home, é
secretario xeral do partido.

Segundo vostede, ten re-
condución o tema?

É moi difícil. Algo vai pasar
porque se o PP perde o poder en
Galiza moita xente quedará sen
mando e o partido terá que se re-
xenerar. Se é que non hai unha
alternativa que saia, porque eu
témome que se o PP non foi ca-
paz de satisfacer os centos de
miles de persoas que ideoloxica-
mente podían votalo talvez apa-
reza algunha opción.

Un partido gonzo?
Houbo algunha xente que ti-

vo contacto comigo. Eu dende
logo boto de menos unha opción
moderada galeguista.♦

Xosé Rivas Fontán
‘Fraga xa non vale, vai vello’

PERFECTO CONDE

Mestre de profesión, o pontevedrés Xosé Rivas Fontán é un dos políticos máis ex-
perimentados de Galiza. Tivo unha importante participación no desenvolvemento
da preautonomía, a carón de Antonio Rosón; foi alcalde de Pontevedra de 1979 a
1991 e deputado en Madrid. Hoxe é a voz máis crítica que se ergue dentro do PP.

A.N.T.

‘O PP fai unha
política caciquil e
suburbana”

‘Fraga
xa non pode facer
a renovación no PP.
Hai que depurar
o partido”
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Por que lle deron o voto a Za-
patero na investidura?

Existían dúas posibilidades.
Ou votar favorabelmente ou abs-
terse. Esta última posición tería
sentido pensando a longo ou me-
dio prazo. Pero, no momento
preciso no que se produce o de-
bate de investidura, existe non só
unha espectativa social, senón
tamén respostas concretas positi-
vas ás reivindicacións que lle re-
alizamos. Ademáis, foi un apoio
puntual ao acto de investidura,
non existen outros compromisos.

Cales foron esas razóns
que os decantaron polo voto
favorábel?

Parece que vai existir un res-
pecto polo pluralismo político, en
concreto polo nacionalismo, e,
polo tanto, por un dos aspectos
fundamentais dun réxime demo-
crático. Este respecto conleva a
capacidade de diálogo que agar-
demos se manteña toda a lexisla-
tura. A segunda razón está nas no-
sas esixencias. Desde as infraes-
truturas a temas de carácter xeral,
aínda que non coa intención de
que o asumisen todo. Houbo dúas
cuestións que foron obxecto de in-
tercambio de pareceres que conse-
guimos formalizar no discurso.
Unha delas referida ás infraestru-
turas que se prometeran no Plano
Galiza,en especial ás ferroviarias,
que reunen os maiores investi-
mentos. Zapatero recolleunas, pri-
meiro sometidas ás posibilidades
orzamentarias e, logo, na réplica,
asumindo que se incluirían no
próximo Plano de Infraestruturas.
Pódese dubidar de que as vaian
cumprir, pero ese compromiso
existe. Que se cumpra vai de-
pender da correlación de forzas e
da capacidade de presión que teña
Galiza. Sería inxenuo pensar que
coa presión unicamente do BNG
se pode conseguir todo, aínda que
sen o BNG, polo que se olla, non
hai nada. Nin promesas.

A terceira razón foi a sub-
comisión de investigación so-
bre o Prestige.

Existe un compromiso de Ro-
dríguez Zapatero de constituir
unha comisión para realizar un
seguimento das consecuencias da
catástrofe. Este seguimento vai
repercutir no amparo, protección
e vixiancia do que esteña funcio-
nando mal ou dos problemas gra-
ves que sigan existindo. Nós o
que queremos é ollar cara adian-
te. A potencialidade desa comi-

sión vai depender de moitas cou-
sas: da seriedade coa que se to-
me... O BNG será unha peza fun-
damental, pero non exclusiva.

Hai a quen lle parece pou-
co o conseguido.

O BNG é garantía de que se
poñan de manifesto os problemas
de Galiza. Aí están as comparan-
zas. Houbo bastantes máis com-
promisos concretos no noso caso
ca no dos demais. Agás que se
considere un compromiso concre-
to o catalán na UE. Esa sí que é
unha promesa vaporosa, porque é
un tema no que o Goberno espa-
ñol non ten ningunha competen-
cia. Moitos esquecen que o famo-
so Plano Galizaera unicamente
virtual. Agora existe un compro-
miso do Goberno central de que
se vai discutir... Dependerá da
presión e da amplitude orzamen-
taria. Algúns esquecen, a manten-
ta, que o debate do BNG con Za-
patero tivo consecuencias prácti-
cas, foi o único debate de reivin-
dicación que tivo Galiza. Pódese
dicir que o resultado é limitado,
pero anulalo... Iso demostra que
os chamados poderes galegos non
están para crear país, tan sequera
limitadamente, senón para reducir
todo a un xeremiato bipartidista.
Se o BNG non conseguiu nada,
cales foron os logros do Parla-
mento Galego e os do PSOE? 

O novo contexto estatal

Como valora o anuncio da re-
tirada das tropas do Iraq?

O PSOE tomou esa decisión
por que se decatou de que non vai
ter cobertura da ONU. Segundo,
porque Francia non vai aceptar a
entrada da OTAN no conflito. Po-
lo tanto, non había saída de tipo
formal. En terceiro lugar, porque
a situación no Iraq é ben máis
grave do que nos contan. Tomar a
decisión despois de moitos mor-
tos no Exército español sería moi-
to pior. Ten detrás, ademais, un-
has novas relacións con Francia e
Alemaña e a oposición dos EE
UU a calquera opción que non se-
ña a do hexemonismo militar en
exclusiva. A decisión é correcta e
Zapatero respetou con nós as for-
mas, pois fun informado antes de
que se dese a coñecer a noticia.

Que é o que mudou logo
das pasadas eleccións?

Ábrese a posibilidade dun
certo debate sobre a reforma
constitucional e o degrau de

Francisco Rodríguez
‘Zapatero pode non cumprir,

pero ten un compromiso con nós’
AFONSO EIRÉ

Contrariamente á imaxe que algúns teñen del, Francisco Rodríguez,
voceiro do BNG no Congreso, é un home pragmático que valora os pe-
quenos pasos para que Galiza avance cara a súa soberanía. Ao mesmo
tempo, é capaz de ollar as dificultades coas que se enfronta o BNG.

¿Que razóns os levan a conco-
rrir ás europeas cos asinantes
da Declaración de Barcelona?

O que non se pode facer e es-
tar cinco anos cunha Declaración
de Barcelonaque ten uns proxec-
tos determinados e logo, chegado
un momento, non se sabe porque
remuiño do vento, mudar a estra-
texia. Existen acordos que afec-
tan á estrutura institucional do
Estado español e da UE e, polo
tanto, hai que ser coherentes. O
Galeusca, polo demais, é unha
alianza de forzas nacionalistas
que non ten que ver con outro ti-
po de problemática. Non quere
dicir que haxa coincidencias so-
bre a visión socioeconómica de
cada unha das nacións. Non o te-
mos co PNV ou con CiU, pero

tampouco con ERC ou con EA.
Como, ademais, estamos nun no-
vo tempo político, a alianza con
CiU e PNV cobra maior sentido.
Pero, aínda hai que dicir que esta
alianza non condiciona a actua-
ción de cada unha das forzas no
parlamento europeo. Tanto é así
que unha parte do programa é a
Declaración de Barcelonae outra
parte é propia de cada forza polí-

tica, conforme o seu país e os
seus intereses. En todo caso serán
as asembleas do BNG as que de-
cidan.

A coalición garántelle ade-
mais un deputado ao BNG.

Claro, non é o mesmo concorrer
a unhas eleccións case co cento por
cento de posibilidades de conseguir
un deputado que coa case segurida-
de de que non o sacamos. Pero ista

é unha decisión estratéxica. Por mo-
tivos electorais nin CiU nin o PNV
necesitan o BNG.

Contodo hai quen non en-
tende que o BNG se alíe con
forzas de dereita.

Entendo que se podan ter
prismas diferentes. O que non
entendo é a tendencia terríbel, en
sectores nacionalistas, ao mime-
tismo e a estar cos que están “de
moda”. Non hai diferencia desde
o punto de vista do programa so-
cioeconómico entre ERC e CiU
ou o PNV. É máis, se imos a rea-
lidade práctica, a político social
do PNV e máis progresista que a
doutros partidos que se denomi-

nan de esquerdas. Pero nós o que
formulamos foi unha proposta de
unidade de todo o nacionalismo
que se constituiría na terceira
forza da UE. Se non se quixo
aceptar en función de intereses
partidistas, que respeitamos, o
que non se pode é pedirnos que
vaiamos de comparsas dunha op-
ción porque esta acadase un éxi-
to electoral momentáneo. Ade-
máis, nesa coalición con ERC
van forzas rexionalistas, con todo
o respecto que estas me merecen.
Tampouco se apuntalan as posi-
cións do nacionalismo galego op-
tando polas forzas que teñan
máis glamour mediatico, quérese

‘A alianza con CiU e PNV cobra agora maior sentido’

‘Non se apuntala o nacionalismo optando
polas forzas que teñan máis glamour mediatico,
quérese dicir, ás que están bendicidas polo PSOE”

PACO VILABARROS



XOSÉ GARCÍA
Galiza recibirá o 31 porcento das
axudas da UE para o sector lác-
teo español. Os sindicatos agra-
rios, pese a todo, denuncian que
as grandes beneficiadas son as
explotacións de maior tamaño.

Unha das últimas decisións do Mi-
nisterio de Agricultura de Cañete
foi a de distribuír os fondos euro-
peos destinados a axudas ao sector
lácteo correspondentes ao trienio
que vai do 2004 ao 2006. Dun to-
tal de 20.380.000 euros, Galiza re-
cibirá 6.326.316, o que a pon no
primeiro posto do podio estatal. 

Aínda que son poucos cartos
para un sector sumido nunha cri-
se aguda e permanente dende hai
moitos anos, podería semellar
que, por unha vez, Madrid se por-
tou xenerosamente co noso agro.

En efecto, Galiza vai quedar
co 31 por cento das axudas que

hai para todo o Estado. Pero a
porcentaxe é enganosa, pois res-
ponde á cantidade de cota que
posúen as explotacións galegas,
o cal non fai máis que redundar
na discriminación que estas so-
fren, pois representan máis da
metade de granxas activas en to-
do o Estado e non teñen nin un
terzo dos dereitos de produción.

O conselleiro de Política
Agroalimentaria, Xoán Miguel
Diz Guedes, vén de tomar a de-
cisión de repartir as axudas dun
xeito proporcional que obedece-
rá á cota láctea que actualmente
posúe cada explotación.

A decisión fíxose pública o
19 de abril, nunha reunión man-
tida entre o conselleiro e repre-
sentantes das tres organizacións
agrarias galegas. Para o Sindica-
to Labrego Galego, “a Xunta se-
gue negándose a facer política
agraria e, coa desculpa da sim-

plicidade burocrática e da axili-
zación do proceso, vai seguir
dando o meirande dos cartos ás
explotacións máis fortes”, expli-
cou o seu responsábel de acción
sindical, Xabier Gómez Santiso.

Nun reparto proporcional das
axudas en base á cota láctea das
explotacións como o que se vai
executar, levarán máis as que máis
cota teñan; é dicir, o meirande das
axudas quedará en mans das máis
grandes e fortes. Pola contra, as
explotacións máis vulnerábeis e
con risco de desaparecer teranse
que conformar só cunhas migallas.

Na última campaña, a que foi
do 1 de abril de 2003 ao 31 de
marzo de 2004, pecharon en Gali-
za 2.968 explotacións con cota
láctea oficial asignada. Así, nun
ano, a nosa Comunidade pasou de
ter 23.778 granxas a ter 20.810. 

Os datos son dramáticos para
as explotacións de menor dimen-

sión: pecharon 1.912 con menos
de 25.000 quilos, 700 cunha pro-
dución entre 25.000 e 50.000,
414 entre 50.000 e 75.000, e 361
cunha cota entre 75.000 e
200.000 quilos. O censo só tivo
superávit nas granxas con máis
de 200.000 quilos de produción.
A pesar da evidencia das cifras,
Política Agroalimentaria apoiará
abertamente as explotacións con
máis cota e deixará desampara-
das ás que teñen menos posibili-
dades de sobrevivir. 

Para as organizacións agra-
rias, “esta decisión incidirá de
xeito moi negativo no medio ru-
ral, pois moitas explotacións en
posición de inferioridade, ao non
recibir as axudas necesarias para
manteren a súa actividade, terán
que pechar as súas portas, agudi-
zando aínda máis a crise de perda
de postos de traballo e despoboa-
mento que sofre a Galiza rural”.♦
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O Auto do xulgado nº 2 dá a razón
ao Concello por acordar incoar ex-
pediente de reposición de legalida-
de urbanística e ordenar a suspen-
sión das obras de ampliación de
Celulosas co obxectivo de instalar
a papeleira. Isto abre unha nova pá-
xina xudicial, política e sindical no
conflito de ENCE en Pontevedra.

ENCE acolleuse ao decreto
de declaración de incidencia de
supramunicipalidade da Xunta
para prescindir dos trámites perti-
nentes co Concello. O goberno
municipal insistiu en que ENCE
tería as mesmas obrigas que cal-
quera outro cidadán e manifestá-
ronse en contra da interpretación
de patente de corso coa que a
Xunta aplicaba a incidencia da
supramunicipalidade. De aí a or-
de da alcaldía de 29 de xaneiro,
fronte á cal a empresa presentou
demanda de suspensión cautelar. 

O xulgado non accede a de-

manda de ENCE e fai constar a
existencia dun conflicto entre o in-
terese público salvagardado pola
ordenación urbanística (de compe-
tencia municipal) coa ordenación
do territorio (de competencia auto-
nómica). E afirma que non é de
aplicación automática no caso des-
te conflito que prevaleza a inter-
pretación da Xunta senón que debe
atenderse á que revele un interese
xeral con efectos menos prexudi-
ciais, onerosos ou perturabadores
dentro do contexto global da situa-
ción xurídica. Neste caso o Xulga-
do entende que o interese defendi-
do polo Concello de Pontevedra
representa a medida máis adecuada
no estado actual do proceso.

Estando así as cousas e coas

abras de ampliación de ENCE pa-
ralizadas, sae a escena CC OO
convocando mobilizacións contra
o auto do xuíz Xosé Manuel López
Casanova, e máis concretamente
contra o goberno municipal. Unha
vez que o PP e a empresa se mos-
tran prudentes á hora de manifes-
tarse contra a decisión xudicial, é
CC OO quen toma o relevo da de-
fensa da consolidación de Celulo-
sas nos termos máis agresivos e
utilizando como único argumento
os postos de traballo directos que
xera. Mesmo indicaron que as pri-
meiras vítimas da decisión xudicial
van ser os 58 traballadores das
construtoras da papeleira.

UGT móstrase neutral e non
se pronuncia para evitarse custos

e a CIG, coa maioría dentro do
comité de empresa, ten a situa-
ción máis complicada e defende a
busca dunha solución que compa-
tibilice o mantemento dos postos
de traballo coa recuperación eco-
lóxica e económica da ría. Os de-
legados da CIG no comité de em-
presa, moitos deles con gran tra-
dición e solvencia no traballo sin-
dical, atópanse tamén coa contra-
dición entre atender a vontade
maioritaria dos traballadores de
ENCE favorábel á papeleira e o
desexo do resto da CIG de recla-
mar o traslado do complexo pape-
leiro a outro lugar máis adecuado.

O comportamento de CC OO
neste contexto xudicial, político e
sindical volve ter a mesma clave
que no conflito do mercado, ofre-
céndose como ariete contra o go-
berno municipal. O secretario co-
marcal da CIG chegou a acusalos
de estar ás ordes do PP. ♦

O xulgado dálle a razón ao Concello contra ENCE
X. C. GARRIDO

Pontevedra

Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

A paixón de Gibson
LOIS DIÉGUEZ

Din que o director desta película, A paixón de Cristo, é ultraconserva-
dor, mais ollamos hai tempo unha emocionante película chamada Bra-
veheart, onde expoñía, cunha boa técnica e admirábel interpretación,
unha parte da loita do povo escocés para non ser absorbido polo Reino
Unido. Agora leva-nos ao mundo de Cristo, ás últimas horas do seu
martírio. Os ultras, precisamente, foron quen botaron toda clase de ana-
temas contra a película, mais el respeitou a realidade idiomática da-
quela época e as loitas que se daban entre os poderes de Roma e máis
os dos distintos povos de Palestina. O arameu e o latín enchen as esce-
nas cos seus doces sons. Hoxe non os tolera nen a mesma Igrexa, nada
respectuosa cos idiomas que non sexan os dos Estados. É certo que
Gibson enche a pantalla con sangue até desbordar a carraxe ou o im-
pacto do espectador; que, do seu abuso, fai a película menos críbel,
máis artificial. Pero tamén o é que na tortura do Cristo palestino está,
como aínda hoxe nos espanta, o abuso e hipocrisía dos israelitas; dos
seus gobernos, queremos dicer. Inclinámonos por pensar que é isto o
que máis molesta aos que seguen a cometer os seus crimes, a masacrar
povos e culturas, e a apoderar-se das suas riquezas. E Mel Gibson, co-
mo sempre, pon en carne viva esta cruel realidade. E levanta un deba-
te necesario para as nosas acomodadas conciéncias.♦

Subliñado

POR ONDE SE VAI A EUROPA?

As explotacións máis fortes serán as beneficiadas

Galiza recibe o 31 % das axudas ao leite 

DISQUE PARA A DEREITA

ALGO ME DI
QUE ME VOU
PERDER...

No tirapuxa entre Concello e Celulosas, a institución
municipal vén de gañar o primeiro duelo xudicial.
ENCE deixa de contar con privilexios na cidade.

competencias das Comunidades
Autónomas. A profundidade des-
te debate ten uns límites para o
PSOE. Para as forzas nacionalis-
tas ten outros. E para o PP outros
tamén. O resultado non só vai de-
pender da correlación de forzas,
senón de se se está disposto a che-
gar aos máximos que permite un-
ha lectura constitucional aberta.
Co PP existía unha clara involu-
ción. Agora temos unha posibili-
dade pequena de cambio, pero o
que si se pode dar é un importan-
te debate social. O reto para Gali-
za é participar nel con plena efi-
cacia e cos topes máis altos. Ta-
mén mudan algunhas cuestións
referidas ás liberdades indivi-
duais. Agardamos que iso atinxa
ao debate nos medios de comuni-
cación de titularidade pública.

Todo isto, montado nunha
política económica e laboral que
ten unha fonda coincidencia coa
que practicou o PP.

Estas posibilidades que se
abren foron as que levaron ao
BNG a presentar a proposta
dun Novo Estatuto?

Era unha necesidade para Ga-
liza e para o nacionalismo, aínda
que non gañase o PSOE. O novo
marco político fai que isto sexa
máis premente. Vanse abrir proce-
sos en Catalunya e Euskadi (aber-
to aínda que non o queiran acep-
tar. É intolerábel que non se admi-
ta un texto porque non guste). Nós
non imos defender un Estatuto
que sexa a repetición á alza do ac-
tual. O que imos defender é un es-
pazo de libre decisión para Galiza.
A partir dese criterio estará con-
formado o novo Estatuto. Agora
claro, Galiza ten unha correlación
de forzas determinada. O primeiro
que hai que agardar é a unha nova
lexislatura. Con Fraga calquera
reforma é inviábel. E nesa nova
lexislatura dependerá da correla-
ción de forzas entre o PSOE e o
BNG. Tamén de se hai vontade de
que Galiza teña un real autogober-
no e que, en todo caso, chegue ao
tope de Catalunya e Euskadi.

Neste senso, o Galeusca po-
dería ter algunha virtualidade.

Algunha si, pero, finalmente,
cada quen atópase coas súas pro-
pias forzas. Tanto CiU como
PNV van apoiar no Congreso
que os galegos teñan a mesma
capacidade ca eles. Pero con
apoiarnos eles non abonda. Por-
que eles non son os actores fun-
damentais do Estado español.♦

dicir, ás que están máis bendici-
das polo PSOE. 

E Galiza como a ve?
Semella que aumentou a xen-

te con conciencia crítica, pero
esa xente non sempre ten o país
como referencia, é dicir que se
Galiza quere ser algo ten que
confiar nas súas forzas e non só a
nivel político, senón a calquera.
É xente moi doada de despistar.
Trátase dun fenómeno contradi-
torio que se explica, en parte, por
deficiencias do BNG, pero ta-
mén porque Galiza non conta
con instrumentos abondo para
darlle unha tradución. Entre eles
unha mínima capacidade de in-
formación. Iso explicaría tamén,
dalgún xeito, os últimos resulta-
dos electorais.♦



R.V.A.
Por 396 votos a favor, 13 absten-
cións e 24 en contra foi aprobado
o relatorio Sterckx da Comisión
temporal para o reforzo da segu-
ridade marítima, máis coñecida
coma Comisión Prestige.O rela-
torio recorda que hai que darlle
unha solución rápida ás 14.000
toneladas que aínda se atopan no
barco e ás 20.000 que lixan os
fondos mariños. Ademais, foron
aprobadas varias enmendas pre-
sentadas polo eurodeputado Ca-
milo Nogueira, entre as que des-
taca a do principio “quen conta-
mina paga”. Para cumprila crea-
rase un fondo internacional para
axudas ás poboacións costeiras e
á rexeneración ambiental.

O relatorio pide que se faga
un “estudo serio sobre as conse-
cuencias do Prestige xa que os
seus efectos non remitiron”. Ta-
mén critica a actitude reiterativa
do Goberno español porque “in-
siste en que volvería decidir
afastar o barco da costa en caso
de repetirse a catástrofe”. As crí-

ticas ao trato que recibiu o capi-
tán Mangouras e as repercusións
na cadea alimentaria, son outros
temas que recolle o documento
aprobado. De todos os xeitos, o
informe centrouse en ofrecer so-
lucións para o futuro para que
“accidentes coma o do Prestige
non se volva repetir”.

Entre as enmendas incorpo-
radas destaca tamén a de “rexe-
nerar inmediatamente os sitios
da Rede Natura 2000 propostos
en Galicia, máis de 300 deles
afectados pola marea negra”. A
esta proposta, habería que enga-
dirlle outras presentadas por Ca-
milo Nogueira, coma a aproba-

ción no 2004 dunha serie de me-
didas lexislativas que levarán o
nome de “Paquete Prestige”.
Neste incluirase a adopción dun
“pavillón europeo que unifique a
lexislación comunitaria”. Isto fa-
rá que se prohiban na UE os pa-
villóns de conveniencia.

No pleno tamén se urxe ao
Goberno español para que elabo-
re un calendario preciso de ex-
tracción e tratamento da totalida-
de dos residuos. Pídese ademais
que se divulguen os resultados
obtidos nesta extracción, e que
poida ser utilizada a técnica para
futuros accidentes. Aprobouse ta-
mén unha enmenda que convida á
Comisión Europea a obter infor-
mación e supervisar o tratamento
e procesamento dos residuos do
Prestige coa fin de prever e detec-
tar posíbeis infraccións que afec-
ten á lexislación comunitaria. Por
outro lado, en materia laboral foi
aprobada unha enmenda que re-
clama a mellora das condicións
das tripulacións mariñeiras a ni-
vel internacional.♦
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un  plan’
XESÚSVEIGA

Unha das pezas básicas
nas estratexias de mer-
cadotecnia dos execu-

tivos empresariais é a
elección da marca que vai
ser utilizada para identificar
o produto. Atopar unha boa
marca permite unha mellor
diferenciación do produto e
unha defensa mais eficaz an-
te as estratexias dos competi-
dores.

O PP tiña un problema co
Prestigee precisaba unha mar-
ca distintiva para competir nun
mercado relativamente
desfavorábel. A súa
credibilidade estaba baixo mí-
nimos e tampouco quería
comprometer
incondicionalmente un
elevado volume dos recursos
do Estado. Solución? Inventar
unha denominación suxerente
–Plano Galiza– para todos
aqueles investimentos que xa
foran anunciados anteriormen-
te e para os novos que agora
se prometían sen concreción
orzamentaria e temporal. O
Plano non tivo o formato de
lei de obrigado cumprimento.
Tampouco foi escriturado nun
convenio consensuado entre as
forzas políticas ou entre os go-
bernos central e galego. O Pla-
no Galiza naceu como un
acordo do Consello de Minis-
tros e foi a bandeira electoral
do PP para os comicios do
2003 e do 2004. Se Mariano
Raxoi gañaba o Plano podería
facerse carne orzamentaria e
habitar no corpo social galego.
Pero se o PP perdía, o Plano
ficaría prisioneiro da súa con-
xénita virtualidade.

Pasado o 14-M, Fraga cree
que o Plano Galiza é o único
flotador que ten para evitar un
novo naufraxio nas autonómi-
cas do 2005. Esta desesperada
estratexia só pode ter éxito se
o PSOE repite as políticas or-
zamentarias practicadas duran-
te o felipismo. A pesar do no-
vo talante exhibido por Zapa-
tero no tratamento da plurina-
cionalidade do Estado, a
cativa dimensión dos seus
compromisos concretos con
Galiza non permite eliminar as
dúbidas sementadas polos seus
predecesores. O apoio do
BNG na investidura hai que
entendelo como unha marxe
de confianza –compartida, ob-
viamente, polos 100.000 anti-
guos votantes nacionalistas
que optaron nesta ocasión po-
las candidaturas socialistas–
que deberá ser contrastada no
proxecto orzamentario do vin-
deiro 2005.

Algúns comentaristas que
profesan unha fe laica no Pla-
no Galiza están a criticar o vo-
to do BNG a Zapatero porque
iso non favorece o noso país.
Mágoa que non reparasen an-
tes na vella máxima de que a
mellor defensa é un bo ataque.
Se querían o mellor para Gali-
za, por que non lle deron unha
oportunidade ao BNG? Ou é
que a organización nacionalis-
ta, faga o que faga, é a
culpabel do papel que ocupa
Galiza na política estatal?♦

A figura de Moncho Valcarce, o
crego das Encrobas, como é po-
pularmente coñecido aquel que
foi, nos tempos da chamada tran-
sición, líder e dirixente do rei-
vindicatorio colectivo social é
hoxendía un referente insubsti-
tuíbel da entrega, do servizo e,
mesmo, do “amor á terra” no
sentido mais estrito que lle daba
a esta frase o poeta Ramón Ca-
banillas. E na Coruña consérvase
a súa memoria e honra o seu re-
cordo máis que en ningún outro
lugar da nosa nación, da man da
Irmandade “Moncho Valcarce” e
das persoas que aínda conservan
a pegada daqueles tempos de
gloria e esplendor populares. No
cemiterio de Santo Amaro re-
pousa o seu corpo material e na
parroquia de Sésamo está o mu-
seo que garda o recordo do labor
construtivo de recuperación por
todo o que significase Galicia e a
pelexa proletaria, ambos os dous
termos asuados nunha indesma-
llábel vontade de loita e traballo
a prol das camadas mais desfa-

vorecidas. Moncho Valcarce era
un crego que podería vivir nun
espléndido castelo de comodida-
de burguesa no seo da sociedade
coruñesa. Membro dunha afama-
da familia de comerciantes lo-
cais e nas favorábeis circunstan-
cias políticas que arrodeaban o
desenvolvemento do seu minis-
terio, é doado comprender esta
aseveración e o valor persoal que
supuxo a súa decisión patriótica
e de clase, que levaba consigo o
ser un incomprendido, unha cer-

ta proscrición social e mesmo o
cárcere. Mais ningún atranco foi
quen de crebar o seu compromi-
so e vontade. E así se lle recoñe-
ce ano tras ano cando chega o
aniversario do seu pasamento.

Entre os actos celebrados para
conmemorar esta efemérede está
o da entrega dos premios “Pro-
moción da Terra” e “Defensa da
Terra” instituídos pola Irmandade
e que no decurso dunha cea de
claro contido patriótico son dados
ás persoas ou institucións ós que

lles foron concedidos. No presen-
te, Avelino Pousa Antelo e Bau-
tista Álvarez son, respectivamen-
te, os elixidos coma merecentes
das distincións e o 26 de marzo ti-
vo lugar nun hotel da bisbarra a
devandita reunión coa asistencia
dos galardoados e un claro am-
biente de rexa peculiaridade, máis
se cabe, coma un exercicio de pu-
lo nacionalista perante a presenza
de dúas esencias sobranceiras do
noso sentir nacional como eran
Pousa e Álvarez, epónimos de
épocas do galeguismo máis pro-
fundo, que se integra nun destino
común da Galicia permanente,
envoltos no ronsel da luz escinti-
lante de Moncho Valcarce que
mira dende a distancia do tempo e
da historia. Neste intre do descon-
forto de moitos, é saudábel o re-
cendo que se desprende de nomes
como os de Bautista e Avelino,
como a enerxía que ainda poden
infundir persoeiros que sempre
serán valiosos na nosa memoria e
no noso afecto no común anceio
dunha patria libre e soberana.♦

Memoria de Moncho
Valcarce

MANUEL LUGRÍS

A cidade honra cos premios que levan o nome deste acti-
vista político un compromiso coa nación que se concre-
tou este ano en Avelino Pousa Antelo e Bautista Álvarez.

A Coruña

A.N.T.
No 2001, 18.000 galegos tive-
ron que saír fóra do país para
traballar, especialmente a luga-
res como as Illas Canarias, Ca-
talunya e Andorra. Este dato foi
formulado, con voz de alarma
por Manuel Domínguez Rial,
presidente da Asociación de
Emigrantes Retornados ‘Maru-
sía’. É por iso que este colecti-
vo, que o pasado 18 de abril ce-
lebrou un xantar de confraterni-

zación, esixiu políticas activas
para impedir “ese eufemismo
que chaman mobilidade xeo-
gráfica”, dixo Rial.

Marusía considera que as
motivacións que obrigan a mi-
lleiros de mozos a saíren de Ga-
liza cada ano son as mesmas
que provocaron as saídas a
América e a Europa no pasado.
“As clases dirixentes non fixe-
ron o suficiente para garantiren
a independencia económica e

laboral do país. Se a xente que-
re vivir mellor, ten que emi-
grar”, explicou Rial.

O colectivo dos emigrantes
retornados comunicoulle ao con-
selleiro de Emigración, Aurelio
Miras, nun encontro recente, a
súa preocupación por esta situa-
ción e esixiu un novo modelo de
desenvolvemento económico ba-
seado na creación de emprego. A
Miras tamén lle demandaron
maior atención aos colectivos de

galegos que moran en América
en difíciles situacións.

Para Marusía, outra gran di-
ficultade dos emigrantes retor-
nados é a eliminación de moitas
pensións de invalidez europeas,
“o que deixa moita xente sen
recursos, impide que o capital
pertencente a estes traballado-
res se invista en Galiza e que
deixa moitas familias a mercé
de volver á emigración”, con-
cluíu Rial.♦

Os emigrantes retornados alertan de que
moitos mozos seguen a saír para traballaren fóra

Incluída unha enmenda de Nogueira de ‘quen contamina paga’

O Parlamento Europeo aproba
o informe Sterckx sobre o Prestige

Coa aprobación deste informe, Galiza consegue en Estrasbur-
go algo que non foi capaz de lograr en Santiago nin en Ma-
drid. Ao longo dos seis meses que durou o traballo da Comi-
sión Prestige, púxose de manifesto que transcorridos dous
anos dende o afundimento do petroleiro, aínda non están su-
peradas as súas consecuencias. Máis de 34.000 toneladas per-
manecen no fondo do mar. Aínda non se coñecen as conse-
cuencias que terá isto para a biodiversidade nin para a cadea
alimentaria, como recorda Sterckx. O que si se sabe é que Ga-
liza foi ao longo deste tempo a protagonista, o movemento
Nunca Máis foi eloxiado en Bruxelas á vez que era demoni-
zado no Estado, e a partir de agora tomaranse medidas para
que as costas volvan estar coma antes do outono do 2002.♦

Triunfo histórico
RUBÉN VALVERDE



H.V.
A rede é un medio de comunica-
ción de referencia sobretodo can-
do se producen noticias de trans-
cendencia. É a conclusión que se
extrae do aumento de visitas á in-
ternet tanto despois do 11 de marzo
como tras o acidente do Prestige.

Mentres os xornais convencionais
en papel apenas detectaron un au-
mento das vendas os días posterio-
res ao 11 de marzo, na rede as visi-
tas aumentaron de forma significa-
tiva. En concreto A Nosa Terra tivo
un incremento de máis do 30%.

Os días once, doce e trece de
marzo rexistrouse un pico moi eleva-
do de visitas, que descendeu o cator-
ce, domingo, para volver a ascender
os días quince e dezaseis, xornadas
posteriores á cita electoral do catorce
de marzo, cando se celebraron elec-
cións xerais. Durante a semana se-
guinte o índice de persoas que acudi-
ron á páxina electrónica de A Nosa
Terra continuou alto, aínda que des-
cendeu o venres dezanove, que era
festivo. Esa fin de semana tampouco
se produciron demasiadas visitas, pe-
ro o luns seguinte recuperouse o ace-
so ás páxinas do periódico en liña.

O descenso de visitas ás páxinas
de ANosa Terra durante os fins de se-
mana e os festivos débese a que a
maioría dos acesos á rede prodúcese
desde centros de traballo, durante a
xornada laboral, aínda que tamén se
rexistra actividade importante nas ho-
ras finais do día.

O comportamento dos internau-
tas é distinto segundo sexa laboral
ou festivo. Se hai menos visitas os
festivos, o foro de A Nosa Terra es-
tá máis concorrido durante estas da-
tas debido a que esta sección ten un
perfil máis lúdico e nos feriados hai
máis tempo para consultala e expre-

sar as opinións correspondentes.
Se tras os sucesos do atentado

do once de marzo en Madrid e as
eleccións xerais rexistrouse un au-
mento de visitas ás páxinas electró-
nicas de A Nosa Terra, aconteceu
outro tanto tras o afundimento do
Prestige. En decembro de 2002 o
número de visitas disparouse e as
pautas de comportamento dos inter-
nautas foron semellantes que as de
marzo deste ano: maiores visitas du-
rante a semana para baixar nos festi-
vos e fins de semana. Ademais, nes-
te caso, durante o período do Nadal
tamén descenderon as visitas.♦
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Aconteceu o mesmo tras o desastre do Prestige

O 11-M dispara as visitas á rede

■ B) RECURSOS

Ao non haber debate sobre modelo nin
obxectivos estratéxicos, tamén se obvia
oficialmente a cuestión dos recursos nece-
sarios. E porén, ese debate existe de xeito
soterrado no nacionalismo, sobranceira-
mente a respecto dos denominados servi-
zos de normalización lingüística (SNL).

Na literatura sobre o tema, os SNL de-
fínense como un instrumento técnico ao
servizo dunha determinada política, duns
obxectivos. E velaquí o primeiro proble-
ma. Malia que, como dixemos, se cuestio-
na dalgún xeito a necesidade e as funcións
dos SNL, estes servizos agroman coma
cogomelos no outono por todo o país, in-
cluídos concellos gobernados polo BNG.
E é que, unha vez que se asume a respon-
sabilidade da PL, cómpre que haxa un cu-
rrito/a que faga algo, como cómpren téc-
nicos de medio ambiente ou de cultura.

Para facer o que? Como non existen
directrices a nivel nacional, os concellei-
ros e concelleiras (e deputados e deputa-
das provinciais) enfróntanse a unha mate-
ria que adoitan descoñecer e sen rede. Xa
que logo, no mellor dos casos, confían o
desenvolvemento dunha PL ao SNL, nun-
ha evidente confusión dos niveis técnico e
político. A política substitúese por un ins-
trumento técnico, e a tan reivindicada pla-
nificación, por facer cousas.Como se
descoñece o para que, os problemas sobre
o comoestán servidos. 

A pesar das denuncias nacionalistas
sobre a falta de transversalidade da PL da
Xunta e do deficiente estatus da Dirección
Xeral de Política Lingüística (DXPL), os
SNL adoitan ter estatus no organigrama
que dificilmente lles permite intervir no
resto das áreas. Se o tema da lingua non
está ben asumido entre as prioridades de
goberno (e hai, realmente, moito que facer
nos concellos e deputacións), é difícil que
o desorientado responsábel político da PL
sexa quen de promover un proceso de pla-

nificación ou unha actuación transversal
como o que levaron adiante en Ferrol e
Santiago. Así, os ámbitos de actuacion li-
mítanse ao máis evidente, a propia institu-
ción, e ás veces de xeito excesivamente tí-
mido, como na Deputación da Coruña(1).

Por outra banda, cal é o perfil profe-
sional idóneo para un SNL? Depende do
que se pretenda facer. Os máis recentes es-
tudos revélannos que o proceso de norma-
lización segue necesitando intervencións
relacionadas co corpus (é dicir, co axeita-
mento da propia lingua para todas as fun-
cións), coa adquisición e a formación (ma-
lia a introdución do galego no ensino, se-
gundo o último censo 20.030 mozos de 15
a 19 anos din non saber ler en galego, e
24.350 non saber escribilo), e interven-
cións dinamizadoras: segue habendo pre-
xuízos que vencer, e cómpre abrir espazos
de uso para a nosa lingua en ámbitos que
aínda seguen moi verdes –mesmo virxes–.
Xa que logo, as actuacións teoricamente
deben referirse ao corpus, á adquisición,
ao estatus, ao prestixio. 

A titulación de Filoloxía Galega sé-
guenos parecendo a axeitada para realizar
esas funcións, aínda que conte con eivas
formativas nos aspectos máis dinamiza-
dores. Loxicamente este perfil formativo,
escorado cara ao máis lingüístico, é o que
adoita reflectirse nas actuacións maiorita-
rias dos SNL, aínda que cómpre recoñecer
o considerábel esforzo autoformativo dos
técnicos/as de normalización lingüística.
En todo o caso, máis importante aínda que
a titulación esixida é o perfil funcional

con que se crean as prazas e, xa que logo,
as esixencias en canto a coñecementos na
selección do persoal. Hai concellos que
convocan prazas deste tipo con temarios
que coinciden cos de profesorado de lin-
gua e literatura galega no ensino medio,
como o de Ourense, gobernado polo PP; e
hainos que crean prazas de “administrati-
vo de normalización lingüística”, no gru-
po III, con temas moi dispares como... o
das Pontes, gobernado polo BNG.

Ademais debemos lembrar que os
SNL non teñen por que ser unipersoais:
pódese crear áreas funcionais diferencia-
das, con profesionais de diferente perfil e
formación. Ademais, poden coordinarse
cos profesionais doutras áreas da organi-
zación que traballan a dinamización; po-
den botar man de empresas especializadas
ou colaborar con organizacións sociais
para levar adiante proxectos concretos. 

Hai unha pexa fundamental: os recursos
son limitados, sobranceiramente en conce-
llos pequenos; non é doado manter un ser-
vizo. As soluciónsadoptadas son para todos
os gustos: SNL que duran tres meses e re-
sucitan máis ou menos anualmente, co rit-
mo que marcan as subvencións da DXPL
para crealos e mantelos, ou servizos que
non se consolidan con persoal, como... Fe-
rrol. Por non falarmos da estendida preca-
riedade e explotación laboral, consecuencia
da falta de política sociolaboral que asoma
hoxe en día tamén en gobernos denomina-
dos progresistas (a utilización perversa das
bolsas, prácticas, contratos “labora”...)

Sen directrices políticas, sen estatus,
sen posibilidades de transversalidade, con
escoras formativas, sen a estabilidade ne-
cesaria do servizo para acometer proxec-
tos a medio ou longo prazo; sen estabili-

dade laboral, e... sen recursos. A meirande
parte dos nosos concellos están asfixiados
economicamente; os gobernos progresis-
tas, no mellor dos casos, tentan fornecer
servizos que garantan un mínimo benestar
social, polo que os recursos que se dedi-
can á PL adoitan considerarse coma un lu-
xo prescindíbel, e limítanse ás subven-
cións da DXPL, que normalmente non
dan para grandes actuacións.

Este é o día a día con que se enfronta
a media dos técnicos de normalización do
país a que os políticos lles confían as ac-
tuacións en PL. Aínda máis: nalgúns con-
cellos, sobre todo gobernados polo PP, os
políticos desconfíanllelas(se algo así se
puidese dicir). Ollo, non tratamos de facer
unha defensa apaixonada dos técnicos/as
de normalización, senón de expoñer as
condicións en que moitos SNL desenvol-
ven o seu traballo.

O BNG debería contar cun proxecto
nacional ben artellado a respecto dos re-
cursos precisos para levar adiante a nece-
saria política lingüistica nas institucións.
A optimización de medios a nivel comar-
cal ou supracomarcal, e un apoio decidido
(e non só económico) por parte de deputa-
cións e a nivel nacional debería ser o eixo
deste proxecto. Suxerimos que se revise
(ou se vise, por vez primeira) a proposta
de comarcalización de servizos que neste
senso realizou xa en 1998 a Coordinadora
de Traballadores/as de Normalización
Lingüística(2), e que lles foi remitida a to-
dos os partidos con representación parla-
mentaria, sen resposta ningunha.♦

BEA BASCOI, CONCHI COCHÓN RODRÍGUEZ ,
SOCORRO GARCÍA CONDE, ANTÓN LADO LAGO, OL-

GA PATIÑO , DANIEL ROMERO,
DORES SÁNCHEZ ALEGRE, SÉCHU SENDE,

PAULA SOTO VIÑAS, MARTA SOUTO, ISABEL VAQUE-
RO QUINTELA , NEL VIDAL , RAFA VILAR

(2) Pódese ver en <http://www.ctnl.org/documen-

tos/comarcaliz_D86.pdf>.

RESPOSTAA X. M. SARILLE

Reflexións verbo da (nosa) política lingüística (II)

(1) Aínda arestora o castelán segue sendo lingua

ben habitual na Deputación da Coruña, mesmo na-

quelas áreas que son responsabilidade do BNG.

Na anterior entrega centrámonos só nun dos eixos
da problemática da nosa política lingüística (PL), o
do modelo lingüístico. Vexamos agora os restantes.

A.N.T
A Mesa pola Normaliza-
ción, xuntamente coa Mo-
cidade pola Normaliza-
ción, os Comités Abertos
de Estudantes e Galiza
Nova convocou unha fol-
ga xeral no ensino medio
para o 28 de abril co ob-
xectivo de esixir que o
cumpra o Decreto 247/95
que regula a galeguiza-
ción do ensino.

A xornada de paro co-
mezará ás once da mañá e
en numerosas localidades
rexistraranse concentra-
cións e mobilizacións. A
Mesa pola Normalización
Lingüística incorpora na
súa páxina electrónica un-
ha sección con informa-
ción dos actos a celebrar
(www.amesanl.org/28dea-
bril/index.html).

Entre as esixencias
dos convocantes figura
que se cumpra o decreto

de galeguización, que se
retiren de inmediato os li-
bros en castelán que de-
berían estar en galego e
que se substitúan polos
legais, que a Inspección
controle e corrixa as irre-
gularidades e que os ensi-
nantes non se tomen a
chanza os seus deberes.
“Porque igual que nós te-
mos que cumprir coas no-
sas obrigas, estudar, apro-
bar e dar contas, a Xunta
de Galiza, a Inspección
Educativa e o profesorado
afectado deben cumprir
tamén coas súas”, indican
os convocantes.

A Mesa denunciara a
varios inspectores de ensi-
no por non controlar o
cumprimento de galegui-
zación. Aínda que a Xunta
negara irregularidades, as
probas déronlle a razón ao
organismo de defensa da
lingua.♦

Folga pola
galeguización
do ensino medio o 28



Antes de entrar no tema, desexaría expresar o meu
rexeitamento por tamaña barbarie, a miña dor polas
vítimas e a miña admiración sen límites cara a
aqueles, profesionais e voluntarios espontáneos que
participaron nas operacións de rescate e asistencia
aos damnificados, a todos eles doulles as grazas.
Dito isto, coido que debemos facer unha reflexión
sobre a carencia de medios que se fixo evidente (fe-
ridos transportados con bancos arrincados das esta-
cións e traslado aos hospitais mediante furgonetas e
taxis, e un hospital de emerxencia, o do pavillón de-
portivo, máis propio do
mundo subdesenvolvido
ca dun país do primeiro
mundo). Todas estas de-
ficiencias son máis graves
se temos en conta que o
salvaxe atentado tivo lugar
en Madrid, capital do Esta-
do. Asusta pensar que tería
pasado se os feitos sucede-
sen a quilómetros da capi-
tal ou nunha pequena cida-
de. Non podo deixar de me
preguntar por que en nin-
gún momento non se recorreu á sanidade militar,
que tanta fiabilidade demostrou en todas as súas mi-
sións ao exterior. Con frecuencia dános a impresión
de que as nosas forzas armadas son un mundo á par-
te, completamente illadas da cidadanía. 

Pasado un mes, coido que é hora de razoar cal
será o custo e que consecuencias económicas terá o
11-M. Os danos materiais parece ser que son rela-
tivamente baixos (vinte millóns de euros), outra
cousa serán os investimentos que o goberno cen-
tral, os autonómicos ou os concellos coa fin de pór
ao día os seus equipos de emerxencia. É máis, Al-
berto Ruiz Gallardón, nun dos seus discursos, xa
advertiu que incrementar a seguranza é unha prio-
ridade e que polo tanto moitos dos investimentos
previstos no seu programa, terán que aprazarse, se
isto é así en Madrid, todo fai pensar que pasará o
mesmo nas demais grandes cidades, autonomías e
goberno central. Os recursos son uns, non máis,
polo tanto este incremento de custos significará a
diminución doutros capítulos orzamentarios. Aquí
é onde entrará en xogo a orde de prioridades, de
acordo coa cor do goberno no poder.

Referidos os custos, analicemos as posíbeis
consecuencias económicas do 11-M. O capital é
covarde. Houbo quedas en todas as bolsas, o páni-
co non se limitou a España. Certo é que houbo un-
ha recuperación posterior, este efecto non tan só te-
rá lugar despois de cada atentado senón tamén ca-
da vez que se prediga un perigo. Outro perigo é o
que se deriva dun posíbel descenso do consumo.

España, no 2004, basea o seu crecemento na cons-
trución e as exportacións, dado que o consumo in-
terno está retraéndose. A esperanza era o consumo
exterior, principalmente dos seus socios comunita-
rios, pero o cidadán europeo é moi previsor e fron-
te á súa incerteza retrae o consumo, un feito que xa
se está dando. Calcúlase que este feito significase
un decremento de 0,5 puntos no noso crecemento
previsto. Por outra parte, é previsíbel que en luga-
res como Catalunya (onde significa o 15 por cen-
to), o turismo se vexa gravemente afectado, espe-

cialmente do procedente
dos EE UU. Unha queda
dos ingresos turísticos pro-
vocaría un desequilibrio
na nosa balanza financeira
e de pagos, un feito que se
agravaría se o euro cae e o
prezo do petróleo continúa
aumentando, e á vez a in-
flación volverá dispararse.

A realidade é que o
mundo entrou en guerra, a
guerra terrorista con con-
secuencias moi diferentes

ás da guerra tradicional. As liñas de fogo son infi-
nitas, non existe vangarda, o inimigo é invisíbel e
atacada cando e como quere. Nas guerras conven-
cionais, as industrias dos países enfrontados reactí-
vanse industrialmente, increméntase a produción
de aceiro, a industria naval e aeronáutica aumentan
a súa produción… Na guerra terrorista pasa todo o
contrario. As estruturas produtivas debilítanse, os
efectos do terror, individual e colectivo, debilitan a
sociedade. Non se atopou unha resposta ao terro-
rismo. Responder ao terror co terror, como sucede
entre israelís e palestinos, non é un bo sistema.

É difícil resistirse á tentación de facer un míni-
mo comentario sobre o porqué desta situación,
mais debo facelo, aínda que quede un pouco sim-
ple. Como resultado do atentado do 11-S, os EE
UU, encabezados por George Bush, tiñan que facer
algo para se xustificaren diante dos seus votantes.
O presidente intoxicou a opinión pública mundial
dicindo que o Irak era un perigo e a sede do terro-
rismo islámido. A posibilidade dun substancioso
botín animou os grandes capitalistas norteameri-
canos e o cebo do petróleo arrastrou o Reino Uni-
do. Bush, invocando o vello estilo de tomar deci-
sións, convocou a xuntanza dos Açores e colocou a
España no punto de mira. Nós somos aliados dun-
ha gran potencia pero débiles para rexeitar un ata-
que terrorista. E Aznar pensando en retirarse coa
paz interior de Carlos I de Habsburgo.♦

JORDI CLIVILLÉ é economista. jordicliville@hotmail.com
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A política
económica do

Goberno Zapatero
MANUEL CAO

Aprimeira e fulminante decisión do novo goberno socialista, po-
la que se ordena a inmediata retirada das tropas do Irak, revela
rapidez á hora de cumprir os compromisos adquiridos cos elec-
tores e iniciativa, á hora de tomar a axenda política e empezar a
marcar, dende un primeiro momento, as diferenzas cos gobernos
anteriores. É ben certo, que o discorrer do conflito do Iraq e as
consecuencias derivadas del favorecían unha decisión acompa-
ñada por uns efectos simbólicos e electorais moi beneficiosos.

Probabelmente, será máis complicado deseñar e implemen-
tar as propostas de política económica debido ao conxunto de ac-
tores a ter en conta e ao menor grao de precisión das propostas
preelectorais. Con todo, convén reflexionar sobre as políticas, es-
tratexias e proxectos a poñer en marcha no inmediato futuro.

Globalmente, obsérvase un problema derivado da posíbel
existencia de desfases entre as expectativas duns electores que
demandan políticas públicas que ocasionarán aumentos do gas-
to público e as promesas de estabilidade orzamentaria e mante-
mento da presión fiscal. Aínda que o compromiso sobre a esta-
bilidade está afastado do fundamentalismo de aparencia do
“déficit cero”, en calquera caso, esta promesa impón unha res-
trición á hora de dispoñer de recursos públicos con maior faci-
lidade e rapidez. A composición do equipo de xestión da área
económica permite aventurar que os desfases orzamentarios
serán aceptados a curto prazo, tendo en conta, ademais, a reali-
dade do grao de cumprimento do Pacto de Estabilidade, optán-
dose por unha estabilidade ao longo do ciclo que permita a ne-
cesaria flexibilidade para implementar medidas inaprazábeis. 

No curto prazo, o goberno socialista terá que destecer ini-
ciativas do goberno anterior materializadas en acordos, con-
tratos e licitacións de obras para proxectos que serán anula-
dos ou modificados (Plano Hidrolóxico, Planos de Infraestru-
turas). Agora pódese comprobar como a ausencia dun mínimo
consenso na aprobación destes proxectos vai ocasionar un
despilfarro de recursos significativo e, sobre todo, representa
un modelo de elaboración das políticas públicas moi negativo
para a eficacia económica e social. A reasignación dos cuan-
tiosos fondos comprometidos nos proxectos de Aznar será a
fonte de recursos para a implementación dos novos planos do
goberno socialista en materia de infraestruturas, polo que re-
querirán dun certo periodo de tempo para arrancar. 

Tamén terá que destecer as iniciativas en materia educativa e la-
boral. O alcance e nivel de conflitividade das leis aprobadas polo
goberno Aznar difícultará a reforma destas, dada a súa inadecua-
ción estrutural, o feito de que algunhas estean a medio implemen-
tar e outras case non teñan contido en forma de regulamentos. Se-
guramente, a curto prazo, terán que aprobarse medidas transitorias
e moratorias para a súa aplicación pero a medio prazo, a derogación
destas normas semella obrigada pola contradición directa co pro-
grama e promesas preelectorais dos grupos que apoian a Zapatero.

As novidades a curto prazo poden centrarse na política de
vivenda no que os deseños teóricos poden atopar certos atran-
cos á hora de poñerse en marcha e, sobre todo, en materia de
política industrial na que se tratará de substituír a estratexia
abandonista do PP por outro modelo orientado á mitigación da
dinámica de deslocalización industrial e á xeración e atracción
de novas actividades. A estratexia fundamental centrada en au-
mentar a produtividade e a competitividade empresarial asén-
tase nunha reorientación do investimento e no incremento dos
recursos públicos e privados para I+D+I, mais esta estratexia
require de cambios institucionais, lexislativos e orzamentarios
que tardan tempo e que teñen efectos a medio prazo.♦

‘A reasignación dos fondos
comprometidos nos proxectos de Aznar
será a fonte de recursos para os novos

planos socialistas”

O custo do 11-M
JORDI CLIVILLÉ

Premio Vidal Bolaño aos sindicalistas de Lugo condenados
O pasado 18 de abril o xurado designado polas Redes Escarlata acordou a concesión da primeira edición do Pre-
mio Roberto Vidal Bolaño recaese sobre os sindicalistas da CIG de Lugo condenados por participaren nun piquete
durante a folga do 20 de xuño de 2002. Os galardoados son Xosé Guillerme Rei, Xosé Luís Trigo e Xosé Mén-
dez. No seu día, a condena contra os tres sindicalistas motivou unha folga de fame de integrantes da CIG, así co-
mo diversas mobilizacións. A ilustración corresponde á folga de fame que tivo lugar diante do xulgado de Lugo.♦

‘Unha queda do turismo
provocaría un desequilibrio
na nosa balanza financeira,

feito que se agravaría se o euro
cae e o prezo do petróleo

segue a subir”

X. MARRA



A.N.T
O Parlamento de Vitoria de-
baterá nas próximas datas a
proposta do lehendakari,
Juan José Ibarretxe, para a
reforma do Estatuto de Gerni-
ka. Os nacionalistas  agardan
que os socialistas se aveñan a
negociar os cambios lexislativos.

O desbloqueo xudicial ao Plano
Ibarretxe rematou coa etapa de
penalización da política, ensaiada
durante o mandato de José María
Aznar e executada por José María
Michavila, o ministro de Xustiza
que incluso estivo a piques de
aprobar unha reforma do Código
Penal que castigaba co cárcere
aqueles que propuxesen “referen-
dos ilegais”. A partir de agora, se-
rá o Parlamento vasco quen deba-
ta a conveniencia da reforma pro-

posta polo PNV, que actualmente
conta coa maioría da cámara mais
non é cualificada, paso necesario
para o cambio do Estatuto.

Na estratexia dos nacionalis-
tas está moi presente o novo pa-
pel de mediación que deberá
asumir o PSE para normalizar a
situación política en Euskadi.
Aínda que o líder socialista, Pat-
xi López, xa adiantou que non
apoiará o Plano Ibarretxe, desde
o PNV confían en que haxa con-
senso unha vez dialogado o pro-
xecto no Parlamento. “Este é o
noso plano. Agora queremos que
os vascos, a través dos seus re-
presentantes políticos, engadan e
retiren todo o que sexa necesario
para o converter nun plano de to-
dos”, dixo hai meses o agora pre-
sidente do PNV, Josu Jon Imaz.

Os socialistas vascos tamén

desexan un achegamento ao ac-
tual goberno. Unha vez fracasada
a táctica da fronte constituciona-
lista que argallara Jaime Mayor
Oreja, o PSE considera que a me-
llor opción para o futuro é reeditar
o modelo de goberno anterior ao
Pacto de Lizarra. Para conseguilo,
talvez uns e outros agarden a que
se resolvan as eleccións europeas
e se aclare a situación da ETA. Pa-
ra algúns, unha tregua do grupo
armado tería un efecto dominó so-
bre a relación entre nacionalistas e
non nacionalistas, a través dos
movementos políticos do Gober-
no Zapatero. Para outros, esa tre-
gua fortalecería máis a tese de go-
berno só nacionalista para o futu-
ro de Euskadi, unha vez constata-
do que medidas como a ilegaliza-
ción de Batasuna non se van mu-
dar nesta lexislatura.♦
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Pouco tempo despois de que
Pasqual Maragall fose nomeado
president da Generalitat presen-
ciei unha escena que até hai pou-
cos días retiven esquecida. Un
xornalista comentoulle a unha
persoa moi próxima a Maragall,
desas que sempre fican á som-
bra, que ao novo xefe do execu-
tivo o coñecían polo home do
‘G’, mais dubidaba que atributo
que empeza por esa letra lle co-
rrespondía a Maragall. Lonxe de
parecer un comentario inocente e
con poucas saídas ao seu alcan-
ce, esa persoa contestou sorrindo
que lle correspondía o G de geni
(xenio) e ningunha outra.

Case que ás portas de maio, o
goberno tripartito ten xa catro
meses e o balanzo que se pode
facer deles dista de ser loábel. A
semana pasada un rotativo publi-

caba un dato significativo: no
primeiro cuadrimestre de vida, o
goberno xa é o que menos lexis-
lou des que Catalunya recuperou
o autogoberno. Non aprobou nin
unha soa lei. Tan só lle remitiu ao
Parlament dous proxectos de lei
que non foron nin debatidos na
cámara. A este difícil despegue
do tripartito hai que engadirlle as

dificultades de entendemento en-
tre as tres formacións que o arte-
llan. O natural en tres partidos de
ideoloxía e fundamento diferen-
tes é chocaren. Normal, mais blo-
quea o avance do goberno

Aquí refírome outravolta a
ese Maragall ‘G’ ao que se refe-
riu ese xornalista e que vén mo-
tivado polas coñecidas como

maragalladas. Ben saben os so-
cialistas cataláns que os seus so-
cios de goberno non toleran ser
tratados como irmáns pequenos,
acalados e desprezados. Máis
ben todo o contrario: reclaman
constantemente o papel vital que
teñen para co executivo e para co
trono presidencial no que se
apousenta Maragall. Porén, é

precisamente el quen parece es-
tar máis afastado desta realidade
xa que após diversas polémicas
dentro do tripartito aínda non
aprendeu a lección. Hai poucos
días nomeou de maneira unilate-
ral a Artur Mas como xefe da
oposición, creando así un cargo
novo, oficial, con salario dife-
renciado incluído. Abriu de novo
a polémica. ERC e Iniciativa per
Catalunya volveron poñerse de
puntas a ver se alcanzaban o
campo de vista de Maragall, cha-
maban a súa atención e facíanlle
chegar as súas queixas.

Ese día no que se falou do ‘G’
de Maragall, o home de confianza
dixo que era o ‘G’ de geni. Apos-
tilou que se trata dun xenio tolo
de quen non hai que tentar enten-
der parte da súa forma de actuar e
as súas ‘g’enialidades.♦

Sen novas leis no horizonte
A. MARQUÈS

Pasqual Maragall é o presidente catalán que menos lexislou
desde o comezo da democracia. As tensións entre os grupos do
tripartito e a conxuntura estatal marcan a axenda da Generalitat.

Barcelona

Pois si. Estiven no Pazo do Con-
greso dos Deputados os pasados
15 e 16. Como sen dúbida virán
máis adiante días escuros, xorna-
das duras, acontecementos que
encherán de néboa e de treboadas
o ceo político, permítanme que
goce un anaco transmitíndolles a
sensación de bálsamo para as fe-
ridas aínda abertas que supuxo
esta liturxia democrática. Había
moito, moito tempo, –tanto que
non recordabamos nin os máis
vellos da crónica parlamentaria,
entre os que me conto– que non
se respiraba un ambiente seme-
llante.  O que se dixo, o ton no
que se dixo, o respecto a todos os
grupos intervintes, a concreción
nas propostas e nas exixencias, o
nivel parlamentario xeral daban a
sensación de atoparnos noutro
mundo, noutro país e noutra épo-
ca. Dende o novo presidente do
Congreso para abaixo, as novas
maneiras fixéronse presentes e
haberá que rezar para que duren.
Os dous actos “feos” da dereita
–impugnar o grupo parlamenta-

rio de ERC e berrar contra das
xentes do cine e a cultura cando
foron citados polo candidato a
propósito da “excepción cultu-
ral”– ben se poden desculpar nes-
tas primeiras semanas de loito e
desconcerto. Raxoi alumou o seu
auténtico ser de bo parlamentario
e galego irónico. Se non o botan
á reserva antes de tempo, e ollan-
do para o resto dos portavoces,
de seguro que teremos unhas se-
sións parlamentarias dignas dos
cidadáns que apoian os distintos
grupos. Porque a principal novi-
dade, ao meu ver, vai ser o prota-

gonismo das chamadas minorías
que nos últimos tempos eran
pouco máis que pantasmas dun
antroido máis ou menos demo-
crático. As razóns son varias e
non se lle ocultarán ao amábel e
culto lector de ANT. Ocórrense-
me tres principiais: o resultado
do 14-M conforma un abano
nunca tan plural; o xa presidente
do goberno parece querer facer
da necesidade virtude e proclá-
mase o “ menos centralista” dos
presidentes habidos e por haber
e, en terceiro termo, as liñas máis
prominentes do programa –refor-

ma constitucional e dos Estatutos
entre outras– miran cara a esa
pluralidade desta nación de na-
cións que é España. Unha faciana
máis quixese destacar: o especial
trato a Esquerda Unida, cons-
ciente, como xa dixera na noite
electoral, de que moitos dos vo-
tos recibidos viñeron dese sector
tanto polo voto útil como pola
mobilización dos desmobilizados
dende hai tempo. Eu coñezo un-
ha ducia de casos. Pois ben, den-
de distinguir a Llamazares nas
negociacións previas, sendo a el
ao único que recibiu persoalmen-

te, pasando por deixar para o seu
turno de réplica, case a media-
noite, explicitar o compromiso
da retirada das tropas do Iraq
(incluso cando, a esa mesma ho-
ra, un xornal como Expansión
xa titulaba na portada do día se-
guinte: “Zapatero rexeita con-
cretar o seu compromiso do re-
greso das tropas” e rematando
co feito de comunicarlle, o mes-
mo domingo, a decisión final,
mentres o portavoz Alfredo Pé-
rez Rubalcaba chamaba o resto
dos representantes políticos. Im-
posíbel non lembrar os tempos
da “pinza” de Julio Anguita ou
os máis recentes do “aforcamen-
to” de Joaquín Almunia por un
achegamento politicamente fóra
de tempo. Certamente son ou-
tros tempos. En resumo, déixen-
me que me alivie con este bálsa-
mo aínda que sexa por poucos
días e déixenme crer que cando
dixo “Admiro a Galicia” estaba
pensando en demostralo con fei-
tos. Para espertar do soño sem-
pre hai tempo.♦

Bálsamo
MANUEL LOMBAO

O discurso de investidura de José Luis Rodríguez Zapate-
ro funciona para os políticos e os que o analizamos coma
un bálsamo, logo de tantos anos de fereza parlamentaria.

Madrid

A decisión do Constitucional creba o modelo penal do PP

O Plano Ibarretxe poderase debater
no Parlamento de Vitoria

O lehendakari,
Juan José Ibarretxe



A intervención española no Iraq foi unha
acción bélica, como José Luis Rodríguez
Zapatero recoñece. A inmoral e encarniza-
da operación apoiouse en varios grupos de
mentiras. A primeira, a gastada trola das
armas de destrución masiva (ADM). Co-
mo lle dixo David Kay (antigo colega de
Hans Blix) a unha Comisión de Congreso
dos EE UU “todos estabamos enganados”
e as probas exhibidas na ONU por Colin
Powell eran falsas. Desprezaron informes
que destruían moitos procesos de inten-
ción e como aparece nos libros de Suskind
sobre Paul OU’Neil, (The price of Loyalty,
2004), de Hans Blix, (Disarming Iraq,
2004) e, sobre todo o do xeneral Richard
Clarke, (Against All Enemies, 2004) 

Varias teses derívanse claramente des-
tes libros, primeiro, que se os líderes sa-
xóns non actuaban de mala fe, (di Blix)
mostráronse incapaces de pensar critica-
mente, de impedir que os seus consellei-
ros enganasen o pobo e esaxeraron a fia-
bilidade de certos servizos de información
que afirmaban, en contra da verdade, que
o Iraq tiña fábricas ambulatorias de armas
biolóxicas e programas operativos de in-
vestigación de armas nucleares. As ins-
peccións e a súa continuidade custaban 80
millóns de dólares, ou sexa unha milésima
parte do que significa un ano de guerra. 

Segundo, tanto o libro de Suskind como
o de Clarke mostran que Bush II e o seu ga-
binete estaban aleixados por unha case neu-
rótica obsesión co Iraq a cuxo suposto dife-
rendo cos EE UU lle concedían unha priori-
dade máxima, deixando nun segundo termo
os reiterados avisos anteriores ao 11-S de
2001 da inminencia dun ataque de Al Qae-
da no territorio dos EE UU. Como vén de
contar Betty Ong (18-4-2004) ante a Comi-
sión sobre o 11-S, os avisos foron insistentes
e alarmados. Aconteceu aquí noutro contex-
to, a pesar dunha clara evidencia de que os
ataques foran consecuencia de Osama Ben
Laden e Al Qaeda, os máis altos funcioná-
rios da Administración Bush II (Richard
Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz
e a sovietóloga Condoleeza Rice) subliña-
ron, case, que o obxecto culpábel era o réxi-

me do Iraq e as súas ADM (Non lle resoa al-
go disto aos nosos concidadáns?)

Terceiro. Dous elementos xogan na
presente situación un papel fundamental e
ambos os dous actúan paralelamente in-
crementando a arbitrariedade do Príncipe;
(no sentido de Maquiavelo). O primeiro é
unha sobrevaloración do risco, en parte
derivado de evolucións técnico-armamen-
tistas de todos sabidas (unha bomba como
a de Hiroshima cabe hoxe nun maletín).
Como repetiron a xélida Rice e Bush:
“Non podemos esperar a unha evidencia
definitiva –a dunha arma fumegante– xa
que a actuación dos malos podería consis-
tir nunha nube con forma de cogomelo”. 

A fervenza de mentiras da Administra-
ción Bush non semella ter fin. O grande
economista Krugman lembrábanos como
se consideraba unha
melloría da situación a
morte ou captura de un
ou varios inimigos ira-
quíos. Os fillos do Sá-
trapa, Sadam, Mussab
ou Zarkawi, agora se
cadra Mokaba ou Sadr,
e a cousa continua.
Despois de cantar vito-
ria prodúcese unha no-
va crise de violencia, a
máis das veces peor ca
a anterior. A pacifi-
cación e a democratización do Iraq vémola
todos os días, mesmo na tele, pero Bush,
que nos toma por cretinos, fala de pequenos
grupos. Outros moitos comentaristas esta-
dounidenses critican a decisión de retirada
de Zapatero como un éxito para Al Qaeda,
o novo goberno e o pobo, como unha polí-
tica de conciliación do terrorismo cando, en
realidade (seguindo o criminal Winston
Churchill: lembremos os gulags de África
do Sul, Sidney Street, o Iraq, e os bombar-
deos sobre Dresden e toda Alemaña) dinnos
capitulacionismo, en tradución eufemística.

Se o libro de Clarke estourou coma un
explosivo entre a elite estadounidense, por
desgraza moi restrinxida, algo semellante
aconteceu coa obra de Craig Unger: House

of Bush, House of Saud. A sospeita, os ne-
gocios sucios e as concomitancias que, en
anterior artigo xa mencionei, sinaladas por
Gore Vidal, Chossudovski, e na biografía
de Kevin Philips, engádese agora a devas-
tadora requisitoria de Unger. Non puiden
botar a miña ollada crítica sobre o libro de
Unger pero semella moi importante que se
atreva, polo visto con gran profusión de da-
tos, a ofrecerlles aos lectores unha cifra
concreta dos beneficios obtidos pola dinas-
tia Bush da dinastia seudita. Tomen nota
por favor, 1.476 millóns de dolares. Boa
colleita! Os planeados bons negocios do
petróleo iraquí e os negocios dos Seud
ofrecen unha motivación abondo suficien-
te a gran parte da traxedia que estamos a
sufrir. Velaquí a motivación probábel.

Mentres escribo precipitadamente estas
liñas entra a miña par-
ceira a darme conta da
decisión de Zapatero
de retirar as tropas do
Iraq inmediatamente.
Eis unha decisión va-
lente, xusta e profun-
damente democrática
que aplaudimos de to-
do corazón.

Ante esta situa-
ción desexamos sina-
lar:

1º- Nin Zapatero
nin España están sós. Nun recente número
da moi conservadora The Economist de
Londres lembrábanos que nas súas campa-
ñas Romano Prodi e o posíbel próximo
primeiro ministro de Australia Lathan pro-
meten a retirada das súas tropas da aven-
tura imperialista do Iraq.

2º- Hai tempo que as decisións da
ONU están devaluadas e o seu cumpri-
mento semella gardar unha proporción in-
versa á sua xustiza. Hai vinte anos escoi-
teille a un brillante diplomático exipcio:
“A ONU constitúe, antes que nada, o gar-
darroupa xurídico das grandes potencias,
sobre todo dos EE UU”. Un xuíz con bi-
rrete, puñetas de encaixe e entorchados
inspira máis respecto ca un garda da porra.

3º- A política xenocida e de apoio in-
condicional de Bush ao terrorismo de Esta-
do de Ariel Sharon fai máis urxente ca nun-
ca o desvincularse dos EE UU e de apoiar a
causa palestina. A promesa de Bush da paz
en Oriente Medio deu lugar ao contrario.

4º- A máis longo prazo, sen présa pero
sen pausa, España debe retirar as forzas de
Afganistán. Como dixo o moderado e pro-
estadounidense Kofi Annan, este país ca-
racterízase por unha política que introduciu
unha “criminalidade desbordante, prolifera-
ción de loitas intestinas e de toda clase de
actividades vinculadas ao narcotráfico” e
nós engadiríamos a toda clase de bandidis-
mos aos que non pode facer fronte unha
inexistente “comunidade internacional”.
España non pode entrar no sucio xogo de
apoiar un señor da guerra contra outro. Van-
taxes ten ser unha potencia de terceira orde.

Nun artigo recente, o que escribe, for-
mulaba a posibilidade de que Bush e o seu
clan decidisen unha “fuxida cara adiante”
en que a guerra se estendese, para obrigar
a moitas renuentes burguesías a unírense a
unha máis extensa acción imperial. As úl-
timas sondaxes sobre os EE UU e a posi-
bilidade de respostas violentas á sua ac-
ción, que suscitarían unha “sagrada unión
patriótica”, fan pensar na actual situación,
de que tal podería ser o caso. Esperemos
que a miña sospeita non se conforme e
que a crecente militarización da gran Re-
pública que notan Mann, Chalmers John-
son ou Newhouse non se produza. Non
obstante lembremos a Tocqueville cando
escribia: “Non coñezo ningún país no que
haxa menos de independencia de espírito
e liberdade de discusión que América. Se
se perdese para sempre a liberdade en
América iso sería porque a maioría leva-
ría as minorías ao esmorecemento, non
debido a ningunha falta, se non a un exce-
so de forza e recursos”. Loitemos para
que o exceso de forza dunha minoría ego-
ísta e ignara non precipite a toda unha so-
ciedade nun horríbel abismo.♦

XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA é economista e ex
funcionario das Nacións Unidas
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España xa non lle dá creto ás mentiras do Iraq
XOSÉ F. PÉREZ OIA

A retirada das tropas españolas é un éxito para a de-
mocracia, segundo o autor. España deixa de ser cómpli-

ce dunha guerra sen razón. Agora Zapatero precisa dar
novos pasos para acabar abandonando o Afganistán. 

A.N.T.
O ministro de Defensa español,
José Bono, prevé que as tropas
españolas agora destinadas no
Irak estean de volta antes do 30
de maio. Este anuncio puxo de
manifesto que os continxentes
militares da Coalición non están
a cumprir ningunha misión hu-
manitaria, que corren perigo da-
da a situación de guerra aberta
de amplas zonas do país árabe e
que os EE UU poden sufrir no-
vas baixas na súa ‘alianza multi-
nacional’ nos próximos meses.

Fontes de Defensa advertiron
de que a saída dos soldados espa-
ñois amais de responder a unha
promesa electoral do novo presi-
dente do goberno central, José
Luis Rodríguez Zapatero, é unha
medida que busca evitar novas

baixas españolas no Irak, dado o
ambiente de inseguranza de Naiaf,
Nasirilla e Diwanilla, localidades
vixiadas pola brigada ‘Plus Ultra’.
Os servizos de intelixencia advir-
ten de que o xesto do goberno es-
pañol está a ser interpretado coma
un triunfo da resistencia iraquí e
coma unha posíbel vía de abando-
no das mentiras da guerra por par-
te doutros aliados dos EE UU, ca-
so de Polonia ou Italia.

Polo momento, as tropas cen-
troamericanas ao cargo de Espa-
ña voltarán tamén e o tema do fu-
turo dos soldados circula na opi-
nión pública de Roma e Varsovia,
cuxos gobernos sofren grandes
quedas de popularidade polo seu
apoio a unha guerra que se dilata
no tempo malia xa se cumprir un
ano do seu suposto final♦

‘A s inspeccións custaban
80 millóns de dólares,
unha milésima parte

do que signifca un ano
de guerra”

A volta das tropas españolas do Irak
abre unha fenda na Coalición
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Os líderes dos Azores obxecto de
crítica nun cartaz portugués.



A.N.T.
Os Estados Unidos están a
construír bases militares no
Iraq para acoller 110.000 sol-
dados. De momento, conta
con 20.000 efectivos e os seus
responsábeis militares solici-
tan outros 10.000 máis de for-
ma inmediata. Así, mentres
aumentan as vítimas norte-
americanas, tamén se incremen-
ta o número de combatentes.

O saldo de vítimas do mes de
abril favorece os EE UU, xa que
o número de soldados mortos é
inferior aos iraquís falecidos. Na
primeira metade de abril perde-
ron a vida 78 soldados norte-
americanos e 561 resultaron feri-
dos. Ademais, 80 mercenarios
tamén morreron en accións de
guerra e 40 nacionais de once
países –moitos deles mercena-
rios– resultaron secuestrados.

Da parte iraquí, nese mesmo
período morreron máis de 700
habitantes da cidade de Faluia e
1.200 resultaron feridos. O di-
rector do hospital xeral da cida-
de, Rafie al Issawi, indicou que a
maioría dos mortos eran mulle-
res, nenos e anciáns. Porén, os
únicos datos de nenos falecidos
no último mes ofreceunos os Es-
tados Unidos, ao estimar que
eran nenos perto de 20 dos 70
mortos no atentado producido en
Basora o mércores 21 de abril.

Destas cifras extraese que por
cada norte-americano falecido mo-

rren outros dez iraquís. Na guerra
de Vietnam, os mortos do vietcong
eran moitos máis por cada soldado
dos EE UU. Tamén nesa guerra o
número de equipos americanos de
forzas especiais non chegaban, nos
momentos máis duros, a noventa.
No Iraq hai cen na actualidade.

O presidente George Bush non
fai unhas contas pesimistas e con-
sidera a posibilidade dunha vito-
ria, aínda que admite que ten que
incrementar o número de soldados

para chegar a 110.000. Así, en lu-
gar de seguir adiante coa anuncia-
da redución de tropas, Bush im-
pulsou a construción de 14 bases
militares permanentes que dean
acollida a ese continxente. 

No plano político, como en
Vietnam, os norte-americanos
procuran ter ao seu carón un go-
berno civil pero destas non per-
mitirán que controle as súas pro-
pias forzas armadas. Por iso,
Bush asegura que o 30 de xuño

traspasará a autoridade provisoria
iraquí a outra autoridade proviso-
ria que será a encargada de con-
vocar unhas eleccións en 2005. 

A actual autoridade civil ira-
quí comeza a enfrontarse aos Es-
tados Unidos. Dous ministros
abandonaron o goberno e outros
suspenderon a súa participación.
Mesmo o sector máis proameri-
cano está descontento. Así, Ad-
nan Pachachi –que acompañou a
Laura Bush mentres o seu home

pronunciaba o discurso do Esta-
do da Unión– cualificou de “ile-
gal e totalmente inaceptábel” a
represión militar en Faluia.

En calquera caso, o nome-
amento dun novo goberno provi-
sorio en Iraq o 30 de xuño non sig-
nificará un cambio, senón un paso
adiante na nova política norte-
americana de reforzar a súa pre-
senza no país. O subsecretario de
Defensa Paul Wofowitz asegurou
que “o 1 de xullo non haberá nin-
gunha diferencia na nosa postura
militar, só que estaremos alí por
invitación dun goberno iraquí que,
estou seguro, quererá que nos que-
demos até que estean baixo con-
trol asasinos como os que comete-
ron esas atrocidades en Faluia”.

Aínda que as autoridades dos
Estados Unidos non sospeiten
que a acumulación de tropas e a
escalada de mortos implique un-
ha vietnamización de Iraq, si se
detecta esa sensación entre os
iraquís. O luns 5 de abril un ba-
tallón de soldados desta naciona-
lidade, integrado por 620 efecti-
vos, negouse a combater contra
os sunnitas. “Non nos enrolamos
para pelexar contra iraquí”, indi-
caron. Ademais, estímase que
entre o 20 e o 25% dos inte-
grantes do novo exército do Iraq
deserta, súmase aos insurxentes
ou desobedece aos seus mandos.

Con este panorama, a vietna-
mización pode non ser unha rea-
lidade, pero cando menos consti-
túe unha pantasma.♦
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George W. Bush non podía imaxinar pe-
or xeito de celebrar o aniversario da súa
invasión do Iraq. Mentres saen á luz no-
vas probas da súa incompetencia e irres-
ponsabilidade no desencadeamento do
11-S –Condoleezza Rice dixit–, a non
aparición das armas de destrución masi-
va que serviron de argumento principal
para desencadear a agresión e as revela-
cións que apuntan a unha preparación de
moito tempo atrás desta campaña mili-
tar-petroleira, producen efectos electo-
ralmente catastróficos nunha opinión pú-
blica, mesmo a máis crédula e acrítica,
que non atina a distinguir xa a fronteira
que vai do patriota ao verdadeiro incen-
diario. O macabro do asunto é que as irri-
tantes enquisas de opinión dun lado se
elaboran con fileiras de mortos a millei-
ros de quilómetros. 

O erro esencial de Bush e o seu gru-
po de integristas consistiu en pensar que
a guerra non atoparía resistencia. Proba-
belmente chegaron a autoconvencerse de
que, certamente, moitos iraquís, espe-
cialmente os xiítas, apoiarían todo esfor-
zo conducente a derrocar a Sadam e que
iso permitiría abrir todos os camiños. Sa-
dam está preso e as diversas resistencias
se encargan de demostrarlle ao tal Bre-
mer a enorme falta de visión da gran po-

tencia que soñaba con gañar a partida
coa simple exhibición da súa maquinaria
militar de última xeración.

O fracaso de
Bush non podía ser
maior. Demóstrase
que non pode ignorar
as Nacións Unidas,
que non pode enga-
nar a sociedade inter-
nacional e que esta
ten azos para contra-
rrestar, con niveis
inusuais de mobiliza-
ción, o empeño de-
moledor das concien-
cias libres. Sobre o
terreo, todo ese enor-
me poderío do Pentá-
gono resulta ser unha
aparencia cando debe
enfrontarse aos “fanáticos terroristas que
manteñen secuestrados en Faluia e Naiaf
milleiros dos seus cidadáns”. Soamente

lles falta sacar a relucir os escudos hu-
manos. E non tardarán. Pero sen ter a ra-
zón acabarán perdendo.

A democracia
prometida por Bush
para o novo Iraq nin
chega nin chegará.
Paul Bremer, o seu
procónsul intenta go-
bernar con censura e
man de ferro un país
cada día máis sumido
no caos e incapaz de
reconstruír. Pode ser
unha estratexia inte-
resada para xustificar
mellor a súa presenza
e non efectuar o tras-
paso de poderes pre-
visto para o 30 de xu-
ño, pero non só: o po-

bo que ansiaban “liberar” rexeita a ocu-
pación e un ano despois da invasión la-
menta que o seu país sexa un exemplo de

ruína en todo ese Gran Medio Oriente
que de Mauritania a Paquistán soñan con
“civilizar” os estrategas de Washington.

E a maior demostración de ineptitude
atopámola nos últimos días. Á intifada
iraquí que conduce Moqtada Sadr, a Ca-
sa Branca resposta co anuncio do envío
de máis tropas e o aprazamento de varios
milleiros de soldados que debían regre-
sar aos seus fogares. Pero se algo se de-
mostra, en Faluia, en Bagdad e en tantas
outras cidades do Iraq, é que sobran mi-
litares e fallan políticos. E o esforzo ne-
sa dirección debería propiciarse con ur-
xencia se o que se pretende é evitar unha
guerra, unhas veces civil entre xiítas,
sunnitas e curdos, outras veces contra o
inimigo común, e unha inestabilidade
crónica neste país cunhas ondas que, nin-
guén o pode dubidar xa, acabarán por
afectarnos. 

Unha vez máis, Europa, veciña do
mundo árabe, debía facer por distanciar-
se dos EE UU e propoñer solucións que
afasten ese intervencionismo norteameri-
cano obsesionado con debilitar o islam,
dividir os países árabes, desarmalos e
neutralizalos, para maior gloria da civili-
zación xudeo-cristiana.♦

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

Paul Bremer
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘A democracia
prometida por Bush
para o Iraq nin chega

nin chegará.
Bremer intenta gobernar

con man de ferro
un país cada día máis

sumido no caos”

Os Estados Unidos aumentan as súas tropas e as súas vítimas

O Iraq baixo a pantasma da vietnamización

Unha patrulla estadounidense rexistra un vehículo civil nun control de estradas en Ad Duluia.



“Entrei no aeroporto de Shannon
o 29 de Janeiro às quatro da ma-
drugada porque acho que é o meu
dever, como cidadá responsável,
liberar um aeroporto civil dos
avions de guerra dos Estados Uni-
dos”. Assim explica Mary Kelly a
sua actuaçom na declaraçom judi-
cial após a sua detençom. “A pre-
sença desses avions infringe a
constituçom irlandesa. Vim que
havia três avions, vim um aviom
do exército dos Estados Unidos ao
que causei danos. Atravessei a
pista até o aviom de combate esta-
dunidense. Golpeei o nariz do
aviom com um machado. Causei
danos a alguns dos cabos próxi-
mos ao trem de aterrissagem e à
coberta de um dos motores. Nego-
me a ficar impassível enquanto o
nosso governo permite, de  ma-
neira ilegal, que os avions de gue-
rra estadunidenses utilizem as
nossas instalaçons para reabaste-
cerem-se de combustível no aero-
porto de Shannon. Fum arrestada
e compareci perante um tribunal.
Admiti abertamente que eu estava
ali para evitar que esse aviom de
guerra partisse numha missom de

bombardeamento dirigida contra
civis inocentes no Iraque.

Mary Kelly será julgada no
vindouro Junho e provavelmente
terá de fazer frente a dez anos de
prisom. Precisa de todo o apoio
anímico, político ou material que
se lhe poda dar. Para os que se re-
solvem a contactar com ela, hai um
site com informaçom ao respeito
(http://www.freewebs.com/mary_
kelly). O seu correio electrónico é
keltoi@graffiti.net. Mary Kelly
tem muito interesse em tecer redes
de apoio mútuo com pessoas ou
colectivos que podam partilhar a
sua luta desde o Estado espanhol, e
gostaria de viajar á península para
falar directamente do que está a
acontecer no seu pais. 

Mary Kelly tem 51 anos. É en-
fermeira e nai de quatro filhos. No
2003 participou numha acampada
pola paz que se celebrou junto ao
aeroporto internacional de Shan-
non. A razom de ser de dito acam-
pamento era chamar a atençom
sobre o facto de, polo menos des-
de algo antes da guerra do Afega-
nistám, o aeroporto ter sido utili-
zado por avions de combate esta-

dunidenses para o reabastecimen-
to de combustível. “Isso é contrá-
rio à constituiçom irlandesa, já
que somos um país neutral, e tam-
bém é umha violaçom do direito
internacional. Como país neutral
nom temos direito a participar em
agressõns armadas contra outros
países”. Kelly considera que Ir-
landa é cúmplice da barbárie da
guerra. “Por Shannon passou na-
palm, bombas de fragmentaçom,
armas nucleares, prisioneiros com
destino a Guantánamo e, sem dú-
vida, soldados armados a circula-
rem por ali todos os dias, prepa-
rando-se para a guerra, já de ca-
minho para o Iraque”. Mas as ma-
nifestaçons contra a guerra eram
insuficientes para Kelly, que deci-
diu ir mais alá. “Agim em harmo-
nia com o direito internacional,
nomeadamente com os princípios
dos juízos de Nuremberg celebra-
dos ao cabo da II Guerra Mundial.
Aprovarom-se leis para assegurar
que nunca mais acontecesse um
genocídio como aquele. Assim, na
sentença diz-se que os cidadaos
tenhem o dever de violar as leis do
seu país quando se estám a come-

ter crimes contra a paz e contra a
humanidade. Provoquei danos no
cone frontal e interrompi o submi-
nistro de combustível. Danei al-
gumhas partes mui delicadas da
aparelhagem do aviom”, explica. 

Kelly reconhece que se sentiu
inspirada polo movimento de de-
sobediência civil, sobretudo o dos
Estados Unidos, também polo
movimento “Ploughshares” –em
galego, “relhas de arado”, um
grupo do Reino Unido que luta
pola desapariçom do armamento
nuclear. Veja-se www.trident-
ploughshares.org– e polas quatro
mulheres que em 1996, no Reino
Unido, destruírom totalmente um
aviom de combate que ia ser uti-
lizado em missons de bombarde-
amento em Timor Leste. 

A activista é mui crítica com o
seu governo em relaçom ao apoio
aos EE UU. “Durante Junho Ge-
orge Bush vai visitar Irlanda. Es-
pera-se que ele venha protegido
polas suas próprias forças aéreas.
O exército irlandês vai encarre-
gar-se da sua protecçom em terra,
para o que contarám, por exem-
plo, com mísseis terra-ar. Os gar-

da (corpo policial irlandês) e a
polícia secreta vam encarregar-se
de fechar com um cerco de aço o
condado de Clare, para que Bush
nom tenha que ouvir ou enfren-
tar-se a protestas hostis. 

Para Kelly, o seu caso é exem-
plo dumha situaçom de tirania.
“Acusarom-me de provocar da-
nos por valor de um milhom de
euros. O julgamento do ano pas-
sado concluiu com um júri popu-
lar indeciso. O jurado nom me
considerou culpável e saim em li-
berdade. O governo quere julgar-
me novamente e esse julgamento
está fixado para o 15 de Junho. A
minha intençom é contar com tes-
temunhas estrangeiras com res-
peito à ilegalidade da guerra, e a
minha aspiraçom é que a Irlanda
tenha que ater-se ao direito inter-
nacional. É apenas graças à dedi-
caçom de um reduzido grupo de
activistas que umha campanha se
está a organizar em volta de tudo
isto. Daí que seja tam importante
para nós iniciar essa ligaçom com
pessoas e colectivos da Espanha.
Sentimo-nos mui inspirados pola
vaga de protestas contra a guerra
na Espanha, sobretudo antes da
invasom do Iraque, polo que in-
sisto no nosso interesse em esta-
belecer essa ligaçom”, explica. 

Mary Kelly fai um convite a
qualquer pessoa que queira conhe-
cer a sua situaçom para que a visi-
tem em Shannon. “Temos ali umha
“casa da paz” e quem quiser pode
passar dias ou semanas nela, po-
dem alojar-se ali e colaborar com a
nossa campanha. Também estamos
a fazer um seguimento dos avions
militares que passam diariamente
polo aeroporto, e para isso precisa-
mos de observadores que docu-
mentem as aterragens e decola-
gens. Por último, hai que organizar
as protestas e ajudar no treino para
a acçom directa nom violenta”. 

A prissom é umha possibili-
dade que nom assusta a Kelly.
“Penso que o cárcere é mais um-
ha etapa na nossa luta e é claro
que vai ser difícil para mim. Ten-
ho quatro filhos, estou envolvida
em várias campanhas e gostaria
de dar cabo ao trabalho que co-
mecei no Oriente Médio, umha
campanha de solidariedade com
a Palestina, mas sim, estou pre-
parada para ir à cadeia, e vou pre-
cisar de muita solidariedade do
exterior. Nom som umha pessoa
valente, sei que a cadeia se me
vai fazer mui dura, odeio que me
encerrem, mas sei que hai outras
pessoas no cárcere neste momen-
to, pessoas que estám a lutar por
viverem num mundo melhor.♦
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Mary Kelly
‘Vou ir ao cárcere por golpear um aviom

estadunidense’
JOSEPH GHANIME LÓPEZ / GALWAY

Mary Kelly já é famosa no movimento pacifista irlandés. Armada com um machado, golpeou o focinho
dum aviom de combate que habia sair para atacar o Iraque. Agora pedem para ela dez anos de cadeia.

Resistencia, guerrilla e represión.
Causas e Consellos de Guerra, Ferrol (1936-1955)
Bernardo Máiz Vázquez
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Considera que a esquerda está
a rexurdir en América Latina?

Neste novo milenio incre-
mentáronse as loitas sociais e po-
líticas en moitos países para se
enfrontar á inxustiza, á desigual-
dade e á discriminación á que fo-
ron sometidos durante máis de
500 anos os pobos indíxenas. Re-
xorde, pero non como a esquerda
tradicional senón coma unha loita
pola dignidade do ser humano, a
soberanía dos estados e a autode-
terminación dos pobos. Esa trilo-
xía ligouse á lei dos quechuas, ai-
maras e guaranís no caso bolivia-
no que di: “non ser ladrón, non
ser mentireiro nin ser frouxo”. O
terceiro tema que se engade a es-
ta loita é o dos recursos naturais.
Os pobos indíxenas temos unha
posición seria e responsábel ao
respecto. Os recursos naturais,
mineralóxicos, madeireiros, fo-
restais... son dos pobos e non po-
den pertencer ás transnacionais.
Isto obríganos a traballar pola
igualdade e a xustiza e na busca
dun equilibrio económico que nos
leva a pasar das loitas sociais á
política. Pasamos da protesta á
proposta. Queremos gobernarnos
nós mesmos. Moitos movemen-
tos políticos avanzan en Latinoa-
mérica como produto das accións
sociais e aí está o caso de Vene-
zuela ou da Fronte Ampla do
Uruguai. Coido que hai un levan-
tamento natural dos movementos
sociais acompañados dos políti-
cos até coller o Estado. Antes es-
taba só Fidel Castro, agora están
Hugo Chavez ou Lula, a quen
considero como un irmán maior
política e sindicalmente. Esta cir-
cunstancia dános fortaleza pero
non debe acabar aí porque é im-
portante reforzar o pensamento
antiimperialista. O meu desexo é
que se constrúa un cumio con es-
tes e outros líderes que estamos
fronte á soberbia do imperio, dos
que loitan contra a agresión, para
fortalecernos e darlle esperanza a
este pensamento que medra máis
despois da intervención salvaxe
dos EE UU no Irak. 

Trátase, como vostede di, de
“refundar América Latina”?

Así é. Temos que comezar a
refundar os nosos países para re-
matar co sistema económico e co-
as estruturas do Estado. Estamos
na obriga de buscar a unidade lati-
noamericana, como se fixo na UE
pero con outros principios ideoló-
xicos, filosóficos e culturais. Unir
Latinoamérica para que sexa dos
latinoamericanos, que os servizos
básicos non sexan un negocio pri-
vado, que contemos cunha estru-
tura que permita rematar coa in-
xustiza e a discriminación. Priva-
tizar os servizos básicos é ir con-
tra os dereitos humanos. 

A guerra do gas, a defensa
da produción da folla de coca...
a súa loita xira tamén arredor
dos recursos naturais?

Porque os pobos indíxenas
traballamos para que eses recur-
sos non sexan de propiedade pri-
vada, das transnacionais. Teñen
que pertencer ao Estado e con
participación e control do pobo.
Baixo o interese de grupos econó-
micos e de transnacionais entre-
gouse a propiedade dos hidrocar-
buros e iso é unha barbaridade.
Cando decidimos recuperar o po-
der político falamos tamén de re-
solver os problemas económicos
dos nosos países e loitar contra o
explotación de moitas empresas
norteamericanas, francesas, in-

glesas ou españolas como a Rep-
sol ou o Banco Santander. 

É posíbel enfrontarse a ese
gran capital?

É, porque nós sabemos que
estamos nunha loita contra a in-
xustiza e contra a concentración
do capital en poucas mans. Bus-
camos o equilibrio económico e
por iso a nosa proposta parte de
vivir en comunidade, en solida-
riedade. Hai que comezar a edu-
car nese sentido. As empresas
que operan en Bolivia son as que
saquean os recursos económicos,
sacan créditos do Estado e invis-
ten principalmente nos Estados
Unidos. Saquean, fan que as sú-
as empresas quebren, teñen con-

donación da débeda e non pagan,
co cal o que fan é estafar ao país. 

Vostede chegou a dicir que
en Bolivia non e
necesaria a in-
versión estran-
xeira. 

Podería ser
importante sem-
pre que investisen
pero o que fan é
saquear, por iso a
Lei de Capitaliza-
ción o que fai en
realidade é desca-
pitalizar. En reali-
dade non existen os investimen-
tos. Co tema da auga potábel,
por exemplo, queren subir o reci-

bo entre un 200 e un 300 por
cento. Montan transnacionais
con cero capital e iso é un roubo.

Nin no teléfono
nin na luz –de
empresas de fo-
ra– se fixo nin-
gún investimen-
to. O goberno bo-
liviano pediulles
axuda aos euro-
peos para a elec-
trificación rural e
entrégaselle o
servizo ás multi-
nacionais nortea-

mericanas que o único que fan é
cobrar. Din que non invisten por-
que calquera día nos imos levan-

tar e expulsalos e así o que fan é
espremeren o pobo, sacar cartos,
porque saben que non van durar. 

Chega a ser líder do MAS
despois de comezar a súa vida
política no traballo sindical en
defensa dos produtores de co-
ca. 

Cando eramos colonia, os es-
pañois que nos invadiron benefi-
ciáronse da produción de coca. A
folla de coca ten efectos benéfi-
cos e incluso produciu a compe-
tencia entre Francia e os EE UU
no século XVIII. En Francia fa-
bricouse o Viño Mariani e os EE
UU responderon coa Coca-Cola.
Sempre foi considerada como un
gran produto. Coa cocaína quére-
se satanizar a folla de coca. É co-
mo se penalizan a uva porque de-
la sae o viño e o alcolismo. Estou
en contra da cocaína, que non for-
ma parte da cultura andina, pero
non se pode, co pretexto de perse-
guila, acabar coa produción de fo-
lla de coca. Estou convencido de
que a cocaína é un argumento pa-
ra que os EE UU incrementen o
control sobre os nosos países. Os
EE UU inventan escusas para in-
vadiren países, no noso caso é o
narcoterrorismo como no Irak fo-
ron as armas de destrución masi-
va. Porén, non nos van poder con-
trolar porque a nosa loita vai ser
moito máis forte. Cando nos acu-
san de terroristas digo que o úni-
co terrorista é Bush, con esa so-
berbia coa que invade países e
mata persoas só para seguir domi-
nando a economía mundial. 

Sete veces o deron por mor-
to e non só resucita senón que
ten posibilidades de ser o pró-
ximo presidente de Bolivia. 

Recibo moitas ameazas. As
primeiras torturas que sufrín fo-
ron no 1989, cando era dirixente
sindical e me fracturaron a claví-
cula. A xente salvoume levándo-
me ao monte porque non me po-
día mover de cintura para arriba.
Despois viñeron moitas agre-
sións, torturas e encarceramen-
tos. Nas últimas eleccións as en-
quisas dábannos un 4% e conver-
témonos na segunda forza políti-
ca cun 23%. Agora as estima-
cións de voto dannos entre un 43
e un 46% pero estes estudos fan-
se nas cidades e a nosa maior for-
za está no rural. Sempre triplica-
mos os resultados. As interferen-
cias dos EE UU impediron que
formásemos goberno pero agora
case llo agradecemos. Non esta-
bamos preparados e os resultados
colléronnos totalmente desprevi-
dos. Agora sabemos que temos o
apoio do pobo e que imos chegar
á presidencia de Bolivia. 

Loita indixenista, de es-
querdas, que diferenza ten a
súa proposta coa de Marcos en
Chiapas?

Son admirador e teño respec-
to por Marcos. O Exército Zapa-
tista de Liberación Nacional fixo
un gran levantamento pero neste
momento está cercado militar-
mente, non ten un movemento so-
cial que o respalde e tampouco un
instrumento político e electoral,
esa é a diferenza respecto a nós. A
vantaxe é que as mensaxes do
subcomandante están vixentes e é
bo que a opinión pública as escoi-
te. Esperamos que continúen cre-
ando esperanza para os excluídos.
Para min, son importantes todas
as loitas, a sindical e social, a re-
sistencia civil organizada contra a
invasión e tamén a institucional,
que é política e electoral.♦
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Evo Morales
‘O narcotráfico é para Bolivia o que as armas

de destrución masiva para o Irak’
CARME VIDAL

Evo Morales é líder da segunda forza política de Bolivia e ten moitas posibili-
dades de converterse no próximo presidente. Comezou na política defendendo
os dereitos dos produtores da folla de coca, sorprendeu o mundo co apoio po-
pular que recibiu o Movemento ao Socialismo (MAS), a forza que el lidera, e o
seu nome soou especialmente en outubro do 2003 cando se puxo á cabeza da
chamada “guerra do gas” que obrigou a saír do poder o presidente Sánchez de
Lozada. Evo Morales é un indíxena aimara que loita contra o neoliberalismo e o im-
perialismo estadounidense. O seu nome forma parte xa da historia dos grandes líde-
res da esquerda latinoamericana. Estivo en Pontevedra na XXI Semana de Filosofía.

‘As estimacións
de voto dannos
entre un 43 e
un 46 % nas
próximas eleccións”

PACO VILABARROS



CÉSAR LORENZO GIL
O Deportivo saíu vivo das fauces
do Dragão. O seu empate a ceros
ponlle en bandexa o pase á final
da Liga dos Campións en Ale-
maña. O incerto do resultado
de volta, contodo, encherá ACo-
ruña de visitantes portugueses.

Quen nos ía dicir que viviamos
nunha eurorrexión tan evoluída.
Para citas como esta eliminatoria
Deportivo-Porto se prepararan
tantos discursos políticos, tantas
gabanzas á Autoestrada do Atlán-
tico, tantas pontes internacionais.
Unidos polas cores azul e branca,
os brillantes semifinalistas euro-
peos deixaron para outra ocasión
o fútbol e demostraron o pasado
21 de abril que ter moitos equipos
veciños na elite é un bo negocio.

As rúas da Coruña amence-
ron con grilandas e camisolas
branquiazuis circulando ilusio-
nadas. Aínda se respira o am-
biente de fachenda da malleira
ao Milan e a cita do Porto parece
algo así coma un trámite de últi-
ma hora antes de picar os billetes
cara a Gelsenkirchen; unha espe-
cie de xolda en Portugal con au-
tobús, entrada e bocadillo.

No Porto a emoción medrou
pouco e pouco. Afeitos ao bran-
quiazul dos dragões, os afeccio-
nados do Boavista, do Salgueiros
e dos demais equipos da área me-
tropolitana da cidade adversarios
do FC Porto animaban os moitos
visitantes deportivistas que atei-
gaban o centro histórico, que be-
bían as súas cervejasfitando de
perto a ribeira do Douro.

Era unha data histórica, a TVG
trasladou o seu equipo de informa-
tivos ao novísimo campo e o presi-
dente do Deportivo, Augusto César
Lendoiro, estreaba gravata para
servir de promotor da próxima Eu-
rocopa lusa. “Os nosos veciños de-
mostraron que son quen de cum-
priren os seus proxectos. O investi-
mento vai pagar a pena”, dixo.

A medida que se achegaba o
choque, o Dragão fervía coas
bufandas branquiazuis e o am-
biente de gala, nun dos partidos
europeos con mellor ambiente de
toda a tempada. Por unha vez, o
Eixo Atlántico se achegaba ao
deporte e se facía patente dun
xeito tan plástico que até había
quen pedía que ese Porto-Depor-
tivo se convertese nun clásico de
cada Liga dos Campións.

Sono nas bancadas

Mais tan pronto o árbitro Markus
Merk asubiou, acabou o espectá-
culo. Os nervios apresaron am-
bos os equipos, tensaron as de-
fensas e abafaron os ataques. En-
tre puntapés e cobadazos, o ta-
lento de Valerón ou de Deco es-
corregaron no pulcro céspede e
os dianteiros parecían esmolei-
ros que arrastraban os pés deica
o círculo central para reclamaren
un balón que nunca chegaba.

Entre o xogo aborrecido, o
Deportivo puxo o resabio e o Por-
to a ousadía, pero non moito. Os
deportivistas (que se viron moi
descansados grazas á Lei de Rota-
cións de Irureta) foron superiores

no contraataque, con Víctor, Vale-
rón e Fran dispostos a surtir de
bos balóns a Luque e a Pandiani,
mais algo encollidos no derradei-
ro pase. Foi o propio Pandiani o
que tivo a mellor ocasión para os
galegos, na primeira parte, ao re-
matar con estilo mais sen forza un
bo balón morto no centro da área.

En troques, o Porto tivo valor
para tomar conta do partido,
consciente da necesidade de mar-

car mais sen virar tolo. A súa de-
fensa foi a primeira liña de ata-
que e, capa a capa, con Deco de
reposteiro maior, os lusos fixeron
algunhas xogadas de mérito que
a piques estiveron a punto de lle
custar un desgusto a Molina. Pri-
meiro Maniche, cun disparo ao
largueiro, e máis tarde Jankaus-
kas, nun cabezazo que lambeu o
pau dispuxeron das mellores
oportunidades do encontro.

Ao final, o colexiado Merk
puxo a súa nota de protagonismo
ao expulsar inxustamente a Jorge
Andrade. O ex portista queixou-
se cunha inofensiva patada dos
acenos esaxerados do seu bo
amigo Deco ao caer na pelexa
por un balón dividido. O alemán
viu agresión a pesar de que o de-
portivista berraba “He’s my
friend, he’s my friend!” (é o meu
amigo, é o meu amigo).♦
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Descerebrados
MANUEL PAMPÍN

Cando vin as imaxes
pensei que se trataba dal-
gunha montaxe; desas si-

tuacións provocadas para pelí-
culas ou publicidade, nas que
“extras” profesionais rodan es-
cenas de enorme perigo.

Pero tratábase dunha pro-
ba deportiva, o Rali de Noia;
e parecíase máis a un deses
macabros e sanguentos anun-
cios da Dirección Xeral de
Tráfico ca a unha
competición de motor.

Nunha estreita estrada
mollada, ateigada de xente
nas cunetas, un coche
derrapou e arrolou uns cantos
espectadores, homes,
mulleres e nenos; resultado
na linguaxe médica: varios
feridos de distinta considera-
ción. O raro –por sorte- é que
non morrese ninguén.

Só vira algo parecido en
Portugal, hai anos; daquela
faleceron algúns
afeccionados e supuxen que
desde entón as medidas de
seguridade e o control das
carreiras sería absoluto.

Pero non; e o de Noia de-
mostra varias cousas; a
primeira, que entre os segui-
dores dos ralis hai moito
insensato que non só arrisca
a súa vida senón tamén a dos
demáis; hai que tomar medi-
das serias con eles; como se
se tratase de “ultras”
futboleiros, identificalos e
afastalos do medio.

Segunda análise; por que
os organizadores non adoptan
medidas efectivas de
seguridade?; e se están
desbordados, que suspendan a
proba; iso foi o que deberon
facer neste caso. Pero igual se
deixan levar tamén polo
exceso de adrenalina e
manteñen o “vale todo”.

E por riba, permítense
chamar a algún medio de co-
municación reprochándolle
que ofreza as imaxes dos
atropelos; seica hai que ocul-
tar a ineficacia e deixadez?
Cónstame o bo facer da escu-
daría “Berberecho” na súa
traxectoria, pero a pasada fin
de semana “meteron o zoco”
até o pescozo.

Terceira e derradeira con-
sideración para os pilotos;
nesas condicións de público
(o de Noia parecía a chegada
do Tour a Alpe D’Huez, coa
xente case pegada aos corre-
dores) hai que negarse a
correr; así, sen máis.

Coma sempre, até que
ocorra unha traxedia non ha-
berá solucións. Porque a
Xunta “pasa” do asunto, e
Tráfico tamén. De qué serve
darlle a medalla de Galicia
–cada vez de máis dubidosa
honra– a Luís Moya, se logo
se despreocupan das compe-
ticións domésticas?

Na Dirección Xeral de
Deportes hai tan pouco cere-
bro coma nas cabezas dos
que en Noia xogaban no
asfalto segundos antes de
chegaren os coches.

E aproveitando, fagan o
circuíto galego de velocidade
dunha vez!♦

O empate no Estádio do Dragão atraerá á Coruña miles de portugueses

Riazor, capital do Eixo Atlántico

Fran será o símbolo do deportivismo na importante cita de Riazor. Na imaxe, nun partido de liga.                       PACO VILABARROS

A pesar do aburrimento dos vi-
sitantes galegos no Porto, o em-
pate é unha boa nova. O Depor-
tivo non debería ter problemas
para pasar a eliminatoria. Na
actual competición europea,
Riazor é o mellor aliado dos co-
ruñeses. A presión dunha afec-
ción entregada e o bo rende-
mento como local dun equipo
con oficio e sabedoría en parti-
dos chave fan que os branquia-
zuis sexan favoritos sen discu-
sión. O seu único inimigo pode
ser, precisamente, a confianza
de medios de comunicación e
plantel, unha síndrome que lle
aguou a festa ao Manchester
United no seu enfrontamento
cos portugueses.

Amais desa despreocupa-
ción do que non ten nada que
perder, os lusos contan coa

vantaxe de posuír un sistema
de xogo feito a puñaladas. O
seu nivel de goles en Europa é
alto e os seus dianteiros son es-
pecialistas en aproveitaren o
mínimo oco nas defensas rivais
para marcaren. McCarthy con-
verteuse en ídolo no Porto gra-
zas, xustamente, a esas apari-
cións como da nada que lles
amargan  a vida aos gardama-
llas rivais.

Outra vantaxe para os visi-
tantes serán as ausencias xa se-
guras de Mauro Silva e de An-
drade, dúas pezas básicas do sis-
tema de Irureta. Duscher e César
parecen os recambios lóxicos
para un equipo que ten como
máxima virtude botar pouco en
falta as individualidades.

Fóra do campo, máis ca fút-
bol haberá negocio. Lendoiro

xa prognosticou que o encontro
do 4 de maio sexa de marca.
Maior recadación, maior pre-
senza de afeccionados do equi-
po rival nunha competición eu-
ropea, mellor noite para hosta-
leiros da cidade… En realidade,
a maioría dos portuenses que se
acheguen a Galiza acabarán
vendo o partido nun bar, dado
que o número de entradas que
se porán á venda resultará esca-
so. A expectación deste tipo de
encontros é enorme. Se serve
como antecedente, na elimina-
toria da Uefa entre o Celta e o
Benfica, máis do 20 por cento
das entradas postas á venda
compráronas seareiros portu-
gueses e calcúlase que perto de
2.000 acabaron pasando o día
en Vigo aínda que non acudiron
a Balaídos para ver o choque.♦

O Deportivo, todopoderoso na casa



A Casa da Historia
para Gallego Jorreto
O arquitecto Gallego Jorreto gañou o
concurso convocado polo concello da
Coruña para a realización da Casa da His-
toria e a recuperación do Castro de Elvi-
ña. Xunto ao ourensán outros sete arqui-
tectos quedaron finalista, entre eles a ira-
quí Zaha Hadid, Carlos Ferrater ou David
Chiperfield e Emilio Tuñón. O xurado
seleccionou o estudio do Premio Na-
cional de arquitectura polo Museo de
Belas Artes da Coruña, por ser o máis ela-
borado, pola versatilidade dos espacios e
pola relación do edificio co entorno.♦

Bieito Iglesias gaña
o Blanco Torres
O autor ourensán Bieito Iglesias Araúxo
pasa a formar parte da nómina de gaña-
dores do premio de xornalismo Roberto
Blanco Torres, polos seus artigos publi-
cados na Revista Tempos Novos e n’A
Nosa Terra. O premio, que xa conta con
catro edicións anteriores, foi convocado
polo concello de Cuntis e a Universidade
de Santiago de Compostela. No acto de
entrega do galardón presentouse ademais
o volume Á marxe. Palabra de escritor,
no que se recollen os artigos de Carlos
Casares, gañador da anterior edición.♦

Petroglifos
no Parlamento
O deputado do BNG Bieito Lobeira le-
vará o debate sobre os petroglifos de
Mogor ao Parlamento, despois de ter
presentado catro preguntas sobre as ra-
zóns do atraso da recuperación previs-
ta para os restos rupestres de Marín.
Ano e medio despois da intervención
deste grupo no Parlamento, na que se
demandaba un maior interese da Xun-
ta sobre estes restos e seu contorno,
aínda non se realizou ningunha mello-
ra, a pesar de estar programada, presu-
postada e comprometida politicamente.♦

Dielh premiada
en Monforte
Vitoria Uxía Dielh gañou os 6.000 eu-
ros do Primeiro Premio do I Certame
de Pintura do Concello de Monforte. O
segundo premio gañouno Mercedes
Lara. A este galardón presentáronse
238 traballos, dos que 211 pertencían a
artistas galegos. No xurado estiveron
Silvia Longueira, Antón Patiño, Rober-
to González, Antonio Garrido e Alicia
Cadarso. As obras seleccionadas expo-
ranse na Casa Consistorial monfortina
entre o 4 e o 30 de xuño. A organización
valorou positivamente a participación.♦
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osé Saramago visita Galiza. En Vigo presenta-
rá, o vindeiro 30 de abril, a súa novela Ensaio
sobre a lucidez, convidado pola Fundación Car-
los Casares. Outro Nobel, neste caso da Paz,

Adolfo Pérez Esquivel, dará o día 22 unha conferen-
cia na mesma cidade nas xornadas sobre dereitos e li-

berdades públicas que organiza Esculca. Os amantes
dos libros únense o 23 de abril nesa tripla data que
festexa o Sant Jordi e os pasamentos de Cervantes e
Shakespeare. Boa escusa para ler as últimas novida-
des en galego, caso do Romasanta, de Conde; o Ámo-
te, de Caneiro ou O lago de Como, de Ramón Chao.♦

J
PACO VILABARROS

Cadro de Vitoria Dielh.
Institutos de Investigación do Campus de
Santiago, obra de Gallego Jorreto Pedra do Labirinto de Mogor.

DEL RIEGO,
AA  MMIIÑÑAA
VVIIDDAA



Francisco Fernández del Riego
foi, con Ramón Piñeiro, unhas
das persoas do galeguismo con-
sagradas, case en exclusiva, á ac-
tividade cultural e política duran-
te a ditadura. Del Riego, natural
de Vilanova de Lourenzá, viu
frustrada, como tantos outros, a
súa carreira persoal co golpe do
36. Profesor axudante de dereito
na universidade compostelá, diri-
xente das Mocidades Galeguistas
e orador recoñecido, tivo que
ocultarse e, máis tarde, acudir ao
chamamento a filas, como modo
de salvar a vida (un recurso utili-
zado tamén por moitos outros).
Xa na posguerra, sobreviviu con
traballos mal pagos, entre amea-
zas anónimas de morte e unha
dedicación constante á causa ga-
lega, o que lle costou, entre ou-
tras cousas, un consello de guerra
en 1949 e un xuízo por rebelión
militar en 1954.

Malia aproximarse a un sé-
culo de vida, Don Paco, como
lle chaman os amigos, segue
acudindo cada día, ás nove da
mañá e ao igual que nos últimos
corenta anos, á Fundación Pen-
zol de Vigo, onde exerce o seu
labor de guieiro bibliográfico
para estudosos de toda Galiza e
mesmo do exterior. Coa lucidez
que aínda mantén, aínda que as
pernas lle comecen a fallar, Del
Riego teme pola continuidade
dos fondos alí depositados o día
que el falte. O seu medo é a que
o concello, en mans de quen es-
tá na actualidade a Fundación,
non exerza no futuro a súa res-
ponsabilidade con este centro
referencial da nosa cultura.

De “mozos rebeldes”
a condenados a morte

Camiño andado, que agora pon
na man dos lectores a editorial
que dirixe Vítor Freixanes, con-
tén moitas das experiencias xa
relatadas polo autor en obras
anteriores. O seu antecedente
máis exacto encóntrase en O río
do tempo. Unha historia vivida,
editado por Edicións do Castro
en 1990. Estas novas memorias,
a pesar de contar con algunhas
páxinas menos, inclúen algun-
has novidades, non moitas, pero
si por exemplo un capítulo dedi-
cado aos “desencontros”, no
que se narran sumariamente as
diferencias dos últimos anos
con Piñeiro.

O atractivo do libro resulta,
sobre todo, da posibilidade de
coñecer de primeira man anéc-

dotas que axudan a perfilar as
características do réxime fran-
quista, moi diluidas por ver-
sións edulcoradas ou polo pro-
pio silenzo oficial.

Nas súas primeiras páxinas,
o relato de Del Riego axuda a
matizar tamén, certa visión idea-
lizada da República, así como a
imaxe dos galeguistas como
personaxes moderados e mesmo
conservadores. “Eramos mozos
agresivos na crítica, radicais nas
negacións, rebeldes. Por outra
banda, a comunicación sobre o
feito galego resultaba difícil ao
comezo. O chamamento da xe-
ración galeguista que nos prece-
dera era apenas percibida pola
maioría” (p. 8). Del Riego lem-
bra unha intervención de Álvaro
de las Casas na universidade, na
que este denunciaba que a “uni-
versidade en troque de ser eixo
da vida galega, vivía de costas a
ela (...) Nin sequera se reunira a
Comisión que había regular os
estudos rexionais” (p. 40). O 36
traería, con todo, unha forte de-
puración das aulas; entre os ex-
cluídos o profesor auxiliar de
dereito Raxoi Leloup, avó do
actual líder popular, así como o
propio del Riego, entre outros
moitos demócratas.

Do tempo de guerra, Francis-
co Fernández del Riego, cita al-
gúns manifestos da prensa fran-
quista ardidamente contrarios ao
galeguismo. A axencia Logosdi-
cía, por exemplo: “O axitador en
Barcelona do monstruoso Estatu-
to galego, é un certo suxeito ape-
lidado Suárez Picallo. Foi depu-
tado nas Constituíntes, o seu vo-
to estivo propicio para todo o que

fose anticatólico e antinacional.
Entendeuse con cataláns e vascos
para abeirar a común tarefa de
esnaquizar España con voluptuo-
sa rexouba”. Os ataques a Caste-
lao tamén foron reiterados. Nun-
ha información titulada “Galiza,
executada en efixie”, reproduci-
da en todos os xornais do réxime,
liase que “os separatistas dispó-
ñense con toda vileza a elaborar
o Estatuto galego (...). Os verme-
llos que permanecen en Cataluña
acordaron darlle a Galiza un esta-
tuto que a faga libre. É dicir, exe-
cútana en efixie” (p. 81).

Rematada a guerra, Del Rie-
go dirixiuse a Vigo, onde pensa-
ba establecerse coa axuda do
avogado e galeguista, Valentín
Paz Andrade. Cando chegou en-
controuse con que o seu amigo
fora encarcerado o día anterior.

Desterrado uns días despois,
Del Riego estivo a punto de ser
detido cando acudía a despedilo
á saída do tren. Buscou dar cla-
ses en centros privados. Foi re-
xeitado en varios polos seus an-
tecedentes republicanos e final-
mente admitido nun deles. Uti-
lizaba só o seu primeiro apelido,
para facerse menos visíbel, co-
mía unha vez ao día e chegou a
manter unha rifa co pintor Car-
los Maside a conta dun anaco de
pan no restaurante La Mundial
(p. 88). Pouco a pouco, foi con-
seguindo pequenos traballos e
colaboracións, entre elas a da
revista Industrias Pesqueras,
grazas á axuda de Paz Andrade
que poidera voltar á cidade e
reincorporarse ao seu traballo
de asesor de empresas vincula-
das ao mundo do mar.♦

Nº 1.125

Do 22 ao 28 de abril de 2004

Ano XXVII

Del Riego conta
as dificultades do galeguismo na ditadura
Sofreu un consello de guerra no 49 e un xuízo por rebelión militar no 54

M.V.
Nonaxenario, pero aínda activo, Francisco Fernández del Riego, ex
presidente da Academia Galega, vén de publicar as súas memorias,
Camiño andado(Galaxia). A través das súas páxinas é posíbel co-
ñecer unha parte crucial da Galiza do século XX e, sobre todo, o
desenvolvemento da censura e os límites postos á actividade cultu-
ral e política durante a ditadura franquista. En Camiño andado,
cóntanse anécdotas, tan graves no seu día, como ilustrativas hoxe.

En 1949 chegou a Vigo un
“conspirador” que se puxo en
contacto coa oposición gale-
guista. Presentouse co nome
de “coronel Chacama” e pa-
trocinaba a creación dunha
Unión de Intelectuais Libres.
Todos os contactados sospei-
taron del e o asunto quedou en
nada. Non embargante, un ano
despois, os citados por Chaca-
ma foron detidos. Alí se en-
contraron en comisaría, desde
Del Riego, ao médico com-
postelán Ramón Baltar, pasan-
do polo catedrático de univer-
sidade Ulpiano Villanueva,
ademais do grupo vigués. Du-

rante algún tempo os presos
permaneceron incomunicados
no cárcere da rúa do Príncipe,
hoxe sé do museo Marco.
Coincidindo cunha reunión da
UNESCO, a chamada Radio Pi-
renaica e Radio Moscú espa-
rexeron a noticia da detención
de intelectuais e liberais en
Vigo, ofrecendo unha biogra-
fía dos detidos. Todos foron
sometidos a un consello de
guerra. Chacama, tamén deti-
do, exculpou os demais xulga-
dos, relatando a verdade. O
fallo tardou en producirse,
mais finalmente o proceso foi
sobreseido.♦

A conspiración
do ‘coronel Chacama’

En 1954 Francisco Fernández
del Riego foi convidado polos
centros galegos a varios actos en
Latinoamérica. De regreso a Vi-
go foi recibido por varios ami-
gos, entre eles o cónsul do Uru-
guai e varios gaiteiros. Para cele-
bralo reuníronse todos nun xan-
tar nun restaurante das aforas. O
pequeno acto tivo eco na prensa,
o que deu lugar a que o dono do
restaurante fose multado por non
dispoñer de autorización para ce-
lebrar unha comida con máis de
tres comensais. Pasados varios
meses, algúns xornais da emigra-
ción, sabedores da medida san-
cionadora, publicaron varios ar-

tigos criticando a arbitrariedade.
Coñecedor o Goberno español
destas protestas no exterior,
mandou deter a Del Riego. Des-
pois de ser interrogado en Ponte-
vedra, ingresou na prisión da
Parda. O Tribunal Militar que o
ía xulgar por rebelión tardou en
constituirse. Finalmente pasou as
dilixencias á maxistratura civil e,
logo dalgúns trámites, foi posto
en liberdade sen cargos. Medidas
coma esta aconselláronlle renun-
ciar ao cargo de secretario do
Consello de Galaxia, a fin de
“non comprometer” a editorial,
aínda que seguiu a colaborar con
ela moi de perto.♦

Unha comida convertida
en ‘rebelión militar’

O caso
do cónsul
inglés
Entre 1947 e 1956 Del Riego
colaborou coa BBC de Londres
cun programa en lingua
galega. O derradeiro emitiuse
desde Vigo e preparouno o
director da sección española
George Hill. Unha vez realiza-
do, o británico e os seus colabo-
radores, entre eles Darío Alva-
rez Blázquez, Paz-Andrade,
Plácido Castro, Maside e o
propio Del Riego, coas súas
respectivas mulleres, reuníron-
se nunha cea no restaurante do
Castro. Días despois, Darío
Álvarez Blázquez recibiu o avi-
so dun policía da brigada polí-
tico social, cliente da súa
clínica, que o informou de que
os ían deter a todos. O motivo
era que o Goberno español cría
que Hill traía consigo unha
emisora e que se propoñía
entrar en contacto con organi-
zacións clandestinas. Darío re-
trucou que na cea non se falara
de política, cousa que a policía
xa sabía grazas a varios cama-
reiros informantes, pero crían
que á saída da cea uns marcha-
ran en automóbil e outros nun-
ha sospeitosa viaxe a pe á que
lle perderan a pista durante un
tempo. Darío informouno de
que iso fora debido a un desvío
por unhas obras no Castro. Fi-
nalmente Álvarez Blázquez
lembroulle á policía a presenza
do inglés, que fora cónsul na
zona republicana durante a
guerra, e das repercusións que
tería unha detención, o que pa-
rece que convenceu definitiva-
mente o policía.♦♦

Del Riego no cemiteiro da Chacarita, en Buenos Aires, lembrando a Castelao.
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A.N.T.
Estreada o 13 e 14 de fe-
breiro en Cangas, a monta-
xe do clásico de Tennessee
Williams, Un tranvía de no-
me desexoestá a converter-
se nunha das máis sólidas
sorpresas deste ano teatral. 

Dirixida por Damián Contreras
e montada pola compañía ou-
rensá Balea branca, a obra foi
representada o pasado 18 de
abril en Vigo, despois de ter pa-
sado polos teatros de Santiago,
Ourense e Lugo, entre outros. 

Pese aos seus medios econó-
micos modestos, aínda así máis
da metade da escenografía tivo
que ficar fóra da sa, o que dá
conta das deficiencias estrutu-
rais dos espazos teatrais galegos. 

As limitacións non pertur-
baron contodo a atención do
público ao longo das máis de
dúas horas que dura a represen-
tación. Unha obra de actores,
como é este clásico norteameri-
cano, debe ser sostida cun tra-
ballo digno que se faga creíbel
ante o espectador e que permita

expresar todos os matices. É al-
go que consegue Balea branca,
con Mónica Camaño, Salvador
del Río, Casilda García e o pro-
pio Damián Contreras como ac-
tores principais.

Trátase da primeira vez que
esta obra, estreada en Broad-

way en 1947 e levada ao cine
por Elia Kazan, é representada
por unha compañía galega. No
propio Estado español só mere-
ceu dúas montaxes nos últimos
corenta anos. Non embargante,
o drama de Williams, cos seus
matices de humor incluidos,

mantén a súa vi-
xencia. A solidez
da trama conse-
gue manter a aten-
ción do público.
O choque entre as
dúas herdeiras
dunha familia vi-
da a menos e o
ambiente proleta-
rio e machista dun
bairro de cidade
desenvólvese nes-
ta produción de
Balea brancasen
grandilocuencia,
mais co rigor e a
c o m p l e x i d a d e
precisas.

Damián Con-
treras dirixiu ante-
riormente obras
como O contra-

baixo, escrita a partir dun relato
de Patrick Süskind, As notas
dun estudante, O bico da mu-
ller arañaou Ai! Carmela. 

Un tranvía de nome desexo
percorrerá, nos vindeiros me-
ses, boa parte das vilas e cida-
des galegas.♦

Un tranvía de nome desexo,
sorpresa positiva da tempada teatral

A memoria
PILAR PALLARÉS

Dixo-o Sofia de
Labañou no velório
de Luísa Villalta.

Menos mal que estávamos
todos ali, para nos dar
calor e consolo uns aos
outros, para tentar
comprender dentro do
desconcerto e seguramente
sentírmonos menos sós.
Ritos de morte que de
súbito recuperan o seu
vello, o seu verdadeiro
sentido, mui para alén do
xogo social, da convenzón e
a aparéncia.

Aos poucos días, os
mortos de Madrid. Imaxes
de corpos mutilados. Os
meios de comunicazón e
unha certa delectazón
morbosa, como se deter a
ollada –e obrigar a deter a
nosa– na face de espanto
dunha muller atrapada
entre os restos dun tren
tivese máis importáncia
que fixá-la no último
escándalo rosa ou amarelo.
O morbo como tapadeira,
como unha forma de evitar
a análise política, as
perguntas tras a carne
queimada e o sangue.

Talvez algo de morboso
nas motivazóns iniciais
houvo tamén nas
biografias das vítimas dos
atentados que alguns
xornais foron elaborando
ao longo das semanas. A
min, porén, reconciliaron-
me con eles. Porque algo
teñen tamén de
inconsciente repetizón de
rituais mortuórios que a
nosa sociedade temerosa
da dor ten aparentemente
abandonado. Non esquecer
é, para os que non somos
crentes, a única maneira de
non aceitar definitivamente
a morte, de non
convertermos en sinónimo
do vazio e do nada.

Sempre me estarreceu o
hábito, tan estendido entre
a burguesia, de enterrar os
mortos canto antes e deitar
axiña ao lixo as suas
pertenzas persoais. Sen
rastos, sen pegadas, como
se nunca tivesen ficado
tantas horas sentados neste
cuarto, tantas e tantas
vezes procurado unha
raiola de sol abrindo esta
xanela que agora eu abro.

Os “importantes” van
gardando en carpetas
recortes de prensa onde
aparece o seu nome ou a
sua fotografia, cartas,
entradas de museu para
un biógrafo futuro, para
os estudantes e as suas
teses de licenciatura. E
compran unha tumba
para sempre, e pensan un
epitáfio que non
desmereza dos de Keats e
Sylvia Plath.

Agora que sei que te
chamavas Georgeta
Gabriela e que tiñas nacido
en Rumania, comeza a
retroceder o caos. A
memória soerguida contra
a morte. Restos de que
somos ainda.♦♦

A.N.T.
Gondomar acolle este fin de
semana un ciclo sobre a gue-
rra civil organizado polo Ins-
tituto de Estudos Miñoranos e
a Concellería de Cultura do
concello. Nel proxectaranse
dous documentais nos que se
abordan a situación dos presos
de 1936 e o papel do volfram
no país. Dirixidos polo reali-

zador Antonio Caeiro e baixo
os títulos de Aillados e Tem-
pos do volfram, os documen-
tais pasaranse o venres 23 e o
sábado 24 respectivamente no
Auditorio Municipal Lois To-
bío ás 20:30 horas.

Con guión de Xoán A. Gon-
zález, Clara Mª de Saa e Anto-
nio Caeiro, Ailladosé froito do
traballo de investigación que se

prolongou durante oito anos.
Nel recóllese a historia do penal
da illa de San Simón durante a
guerra civil, contada polos seus
protagonistas. Co mesmo título
de Aillados, e co subtítulo de A
memoria dos presos de 1936 na
illa de San Simón, foi publicado
en formato libro por Ir Indo.

A outra película, A memo-
ria do volfram, desenvolve os

intereses alemáns e as relacións
sociais e laborais que se foron
tecendo ao comezo da Segunda
Guerra Mundial ao redor deste
material, moi especialmente
nas minas do Fontao, no conce-
llo Pontevedrés da Vila de Cru-
ces. Nel mineiros, aventurei-
ros, guerrilleiros, gardas civís e
presos políticos narran a súa
propia historia.♦

Illados e A memoria do volfram

Intre da representación de Un tranvía de nome desexo.



Título: Entre fronteiras.
Autor: Xavier Alcalá.
Edita: Galaxia.

Entre fronteirasé a primeira
obra dunha triloxía que se
anuncia, e tamén é a primeira
centrada na comunidade evan-
xélica. Na novela hai dúas par-
tes diferenciadas. Por un lado o
tempo de paz, por outro o da
guerra. As per-
sonaxes teñen
protagonismo
especial na
primeira parte,
en canto Ma-
nuel, o prota-
gonista, é ne-
no e a acción
xira a redor da
Casa Valeria-
no. Presénta-
senos a fami-
lia, na que a fi-
guras dos pais
(e, en parte,
dos avós), po-
la súa persona-
lidade forte e o seu carácter de
loitadores, logra dar un plus de
interese. Logo, no tempo de
guerra, a novela resentirase da
súa ausencia, porque as novas
personaxes perden forza narra-
tiva, son monicreques que vi-
ven unha situación na que as
súas vontades pouco pode fa-
cer. Desgraciadamente, a se-
gunda parte é moito máis am-
pla que a primeira, polo que en
boa parte da novela a lectura
volverase un deambular por es-
cenarios de guerra agardando
que chegue por fin o armisticio
a ver se se albisca posibilidade
de cambio, mais cando as balas
deixan de zoar xa a novela está
a piques de rematar. 

Era, este tempo de guerra,

propicio para que a narración
focalizase fazañas, mais Ma-
nuel non é un heroe conven-
cional, non quere matar, nin
sequera disparar. Ou para dar
conta das “brutalidades” que
os fascistas cometían, mais
tampouco se optou por esta

vía, algunhas aparecen, mais
apenas mencionadas. Ou para
as inevitábeis picarescas, po-
rén a moralidade de Manuel
permite iso en contadísimas e
liviás ocasións.

Trátase, entón, dunha no-
vela sobre a guerra civil, moi

condicionada, non hai heroe,
senón un antiheroe que ten que
sobrevivir a toda a contenda,
ademais destinado nos peores
lugares da vangarda bélica.
Con todo, Manuel é home de
inmensa sorte, pois malia as
feridas que sufrirá, chama a
atención a facilidade con que
logra os seus obxectivos. E un-
ha novela relixiosa, o discurso
está trufado de himnos evanxé-
licos. Mais, por esta banda, só
hai algo de emoción cando
Manuel comeza a descubrir a
fe e se reafirma nela, malia as
oposicións e presións que so-
fre. Non embargante, despois
todo pasa con extraordinaria
facilidade, os momentos nos
que a súa fe fraquea case non
trascenden o calificativo de
pequenas anécdotas. 

É de sinalar tamén que, pe-
se a haber confrontación béli-
ca, non se quixo que houbese
confrontación relixiosa. Non
hai guerra de relixións, malia
que foi unha guerra civil na que
o estamento relixioso se fixo
notar ostensibelmente.

Con estas indecisións, o
discurso perde forza, dema-
siada como para verse com-
pensada por unha língua flexí-
bel e rica en matices, ou por
un ritmo ben levado, ou por
un lirismo sempre presente do
que tampouco se tira todo o
partido posíbel, porque non se
quixo facer unha novela inte-
rior dado o seu carácter de
crónica. E pena que non res-
ponda a todo o que fai presu-
mir un comezo realmente
magnífico, mais nunca perde-
rá o engado dun tema verda-
deiramente singular.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Luces do mar
Faros de Galicia, de Lino
Pazos, é un percorrido visual
pola Galiza costeira na busca
das súas luces do mar máis
importantes. O autor refire
unha historia destas
construcións
e a súa evo-
lución ao
longo dos
séculos.
Inclúense
cinco rutas
para visitar
todos os faros
e fachos do
país, con
abundante
información
sobre o seu es-
tado, construción e contorno.
Ideal para preparar viaxes te-
máticas ou utilizar a escusa
destas sentinelas nocturnas
para coñecer en profundidade
o litoral galego. Edita
Galaxia.♦

O mito
de Morgana
Lea edita A fada Morgana,
de Santiago Gutiérrez, un es-
tudo rigo-
roso sobre
o mito
deste
personaxe
lendario,
xurdido en
Bretaña du-
rante a Ida-
de Media e
que foi evo-
lucionando
aos poucos
até se
converter nunha exemplifica-
ción do feminino, entendido
como aquilo que fai temer os
homes, como poder que
fascina e destrúe. Gutiérrez
pescuda nas orixes do mito,
recollido na tradición céltica
e en Geoffrey de Monmouth,
analízao en Chrétien de
Troyes e nos epígonos artúri-
cos medievais.♦

A arte de Avilés
Martín Veiga coordina
Raiceiras e vento. A obra po-
ética de Antón Avilés de Tara-
mancos. David Pérez, María
do Cebreiro, Xosé Mª Álvarez
Cáccamo, Miro Villar e Luís
Avilés analizan a obra do
noiés. In-
clúese un-
ha
escolma
poética ga-
lego-ingle-
sa das
obras
fundamen-
tais de Avi-
lés e a
resposta aos
seus
traballos de
seis poetas irlandeses
(Matthew Geden, Trevor Joy-
ce, Gerry Murphy, Gregory
O’Donoghue, Desmond
O’Grady e Liz O’Donoghue),
en edición do propio Veiga e
David Mackenzie. Edita
Laiovento.♦

Pese
a haber
confron-
tación
bélica,
non se
quixo que
houbese
confron-
tación
relixiosa
na novela.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. ÁMOTE .
Xosé Carlos Caneiro.
Galaxia.

2. OS MEUS OLLOS.
Ramiro Fonte.
Xerais.

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

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

5. ENTRE FRONTEIRAS .
Xavier Alcalá.
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. XAQUÍN LORENZO.
VIDA E OBRA .

Marcos Valcárcel. 
Xerais.

5. RESINTENCIA , GUERRILLA E
REPRESIÓN.

Bernardo Máiz.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

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

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

Un mozo protestante na guerra do 36
Xavier Alcalá comeza unha triloxía sobre os evanxélicos

Xavier Alcalá.                                                                  XURXO LOBATO / Arquivo

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: Cronicón de Hidacio.
Autor: César Candelas Colodrón.
Edita: Toxosoutos, serie Trivium.

O historiador leonés César
Candelas Colodrón agasálla-

nos coa primeira tradución ao
galego do Cronicón de Hida-
cio, até o de agora podiámonos
achegar a esta obra nas ver-
sións inglesa, francesa, españo-
la... mais a obra que nos pre-
senta a editorial Toxosoutos, e
que foi merecente do II Premio
de Historia Medieval de Gali-
cia 2003, abrangue máis que o
vertido ao noso idioma. O au-
tor engade rigorosidade e fiabi-
lidade nun traballo de estudo e
de analise convertendo o libro
do Bispo de Chaves nunha
obra de lectura doada e amena
onde as anotacións clarifican,
axudando ao lector a situarse
no contexto no que se desen-

volve a crónica, conseguindo
unha mellor comprensión his-
tórica e, de es-
guello, filoló-
xica, con cabi-
da para o fan-
tástico, que a
salfire. Esta
primeira cró-
nica hispánica
está plena-
mente inserida
nas coordena-
das culturais
do imperio e
da cristianda-
de, ás que une
sen vacilar o
porvir que
arela para Ga-
llaecia, fronte
do crecente
poder suevo e
da vaga priscilianista, palabas
de Miguel Anxo Murado Gar-

cía que apreixan á perfección o
espirito da crónica.

Hidacio, bispo de Chaves,
escribiu a crónica a modo de
continuación do Cronicón de
San Jerónimoe inspiradora
dous séculos máis tarde posi-
belmente da Historia de go-
dos, vándalos y suevos de San
Isidoro de Sevilla. Dono dun-
ha prosa por momentos vizosa
e imaxinativa, fantástica e en-
gaiolante. “As nais aliméntan-
se dos corpos dos seus fillos
ós que matan de fame e cocen
elas mesmas. Os animais sal-
vaxes, afeitos ós cadáveres
dos mortos pola espada, a fa-
me e a peste, matan os homes
máis fortes, e alimentados coa
carne daqueles, lánzanse á
extinción da raza humana.”O
que fai navegar a obra en va-
rios niveis de lectura que na-
rran os aproximadamente no-

venta anos (379-469) nos que
están redactados o reino sue-
vo, a herexía de Prisciliano, as
bagaudas ou o reparto de His-
pania entre os barbaros.

Merece destacar a Intro-
ducción na que o autor perco-
rre con amplo espírito crítico
outras traducións e edicións
da obra do Bispo de Chaves
para nos alumar na entrada a
biografía do eclesiástico e his-
toriador hispanoromano (ori-
xe, educación) para entrar de
cheo na súa personalidade na
que Candelas fai fincapé na
Profesión relixiosae na Acti-
vidade política que debulla
polo miúdo e idubidabelmente
axudan o lector a acadar unha
maior e mellor comprensión
do texto, obxectivo prioritario
da obra.♦

XOSÉ FREIRE

Terra e Tempo
Nº 24. Setembro-decembro 03. Prezo 3 e.
Dirixe: Mª do Carme García Negro.
Edita: UPG.

Francisco Rodríguez analiza
as responsabilidades políticas
do accidente do Prestige. Ra-
fa Villar fai unha crónica
sobre o ano de mobilizacións
ao redor da catástrofe do
petroleiro.
Ana Belén
Pontón e
Rubén Ce-
la analizan
as razóns
do
dinamismo
social gale-
go. Bieito
Lobeira fai
un estudo
sobre o comportamento da ci-
dadanía nos momentos poste-
riores ao naufraxio, o
movemento de autodefensa
das costas e o traballo dos
voluntarios. Inclúense tamén
todas as actividades
parlamentarias do BNG a res-
pecto deste asunto.♦

Forum
Nº 33. Xaneiro-xullo 03.
Dirixe: Lúcio Craveiro da Silva.
Edita: Conselho Cultural da Universidade 
do Minho.

Lúcio Craveiro da Silva lem-
bra o profesor Hélio Osvaldo
Alves, un dos fundadores da
Universidade do Minho de
Braga. Francisco de Sande
Lemos dá conta da periferia
de Bracara
Augusta.
Johan
Norbeck
testemuña
o traballo
dos
Círculos de
Estudos en
Portugal.
Lídia
Puigvert e
Laura Ruíz
analizan a teoría feminista do
século XXI. Roberto López-
Iglésias Samartim e X. A.
Xesteira reparan na
importancia do Día das
Letras Galegas no noso siste-
ma literario.♦

Festa da Palabra
Nº 18. Ano 2003.
Dirixe: Mª Xosé Queizán.
Edita: Figa.

Este número é un monográfi-
co sobre as operarias de La
Artística, firma do sector dos
envases en Vigo. Luísa María
Muñoz fai unha completa
análise sobre a propia empre-
sa e a situación das súas
traballadoras, nun traballo
merecedor
do I
Premio de
Investiga-
ción
outorgado
pola revis-
ta.
Ademais,
reséñanse
diversas obras que xiran ao
redor do feminismo, como as
que tratan o tema de Medea.♦

Crónica da Galiza altomedieval
Toxosoutos publica a primeira tradución ao galego
do Cronicón de Hidacio

Título: Desilencios.
Autora: Maite Dono.
Edita: Colección Esquío de Poesía.

Con este volume, Desilencios,
Maite Dono gañou o XXII Pre-
mio Esquío de Poesía. É un li-
bro que contén coarenta e cin-
co poemas elaborados, se nos
atemos ao que se escribe no úl-
timo, durante dous meses. En
certa maneira, poderían confor-
mar unha diario íntimo, moi ín-
timo, poético da autora. 

En conxunto, os poemas
son un ambicioso exercicio de
investigación que pide esforzo
e vontade... ao lector, xa que se
ben a  variedade de poemas
pode chegar a ser entretida, di-
ficilmente é enriquecedora. E
non só porque a autora é de-
masiado “poética”: se estivese
limpa seria por non ser espe-
llo; esta nostalxia nace do de-
sexo puro de pertencer sen
máis á beira do camiño; son o
malva altivo e mesmo supli-
cante dun intenso solpor/ desa
lánguida caída da tarde por ri-
ba dos diváns e as arboredas;
da brutalidade da finura da
branca porcelana na que se
mesturan cuántas flores atro-
peladas/ da brutalidade das
palabras mudas do silencio en
que se celebra todo; adormezo
nas arestas das lágrimas pola
devorada pola sede/e as orti-
gas, etc., senón porque tamén
hai versos que renxen por mor,
talvez, da falta dunha posterior

e rigorosa revisión: xa só me
queda analizar científicamente
as lágrimas que levo/ derra-
madas; a arboreda de piñeiros
baixos con alfinetes de frouma
incidindo nas pálpebras; o
subtexto da agua cruza a pon-
te silenciosa sinto; a miña voz/
a miña voz soa oca oca eco/
descomunal, etc., senón tamén
porque dá a impresión moitas
veces de que se esqueceu do
ritmo interno do poema.

Non sei se a voz de Maite
Dono é, como
di o prologuis-
ta (M.A. Fer-
nán Vello)
“lacteamente
dourada”, ben
que é unha
voz unha miga
d i f e r e n t e ,
mais aínda
non feita, den-
tro do panora-
ma da poesía
galega de ho-
xe. Maite Do-
no ten aínda
un camiño por
recorrer, non lle falta ambición,
nin orixinalidade, nin mesmo
profundidade, talvez só necesi-
te unha maior reflexión, non só
sobre os seus versos, senón so-
bre a tradición na que se inscri-
be. Malia todo o escrito, somos
dos que damos un voto de con-
fianza á poeta.♦

X.G.G.

Maite Dono, unha voz diferente,
camiño de madurar

Non lle falta
ambición,
nin orixinali-
dade,
nin mesmo
profun-
didade,
talvez só
necesite
unha maior
reflexión.

Narra
o bispo de
Chaves os
aproxima-
damente
noventa
anos
(379-469)
nos que
están
o reino
suevo e a
herexía de
Prisciliano,
por
exemplo.

Maite Dono.



Título: Middlesex.
Autor: Jeffrey Eugenides.
Edita: Anagrama (español) / Rocco –entre 
outras (portugués).

A narrativa estadounidense vi-
ve un momento doce. Moitos
son os novos autores que che-
gan a Europa, traducidos ao es-
pañol ou ao portugués, que se
nos presentan sempre coma
herdeiros de Salinger e Paul
Auster, nunha teima tan ridícu-
la coma esoutra, do fútbol, de
nomear todos os manechos de
Buenos Aires sucesores de
Diego Maradona. O penúltimo
en chegar ás librarías é Jeffrey
Eugenides, que gañou o Pre-
mio Pulitzer con Middlesex.

Esta voluminosa obra de case
700 páxinas, é unha saga ao vello
estilo, narrada con soltura e unha
manchea de recursos literarios,
históricos e científicos que nos
deixa un regusto a produto mo-
derno, consciente do tempo no
que vive, pero necesariamente
cultivado nas propias obsesións
do autor. Seguindo un estilo entre
homérico e bíblico, Eugenides
cóntanos a historia e raíces de
Cal Stephanides, hermafrodita
que viviu como nena até a puber-
dade e que, no momento no que
conta a súa vida, traballa como

asesor cultural na embaixada dos
EE UU en Berlín e tenta comezar
unha relación cunha rapaza.

Middlesexé unha obra inteli-
xente desde os puntos de vista li-
terario e comercial. Trata de
fronte un tema pouco dixerido
pola literatura: a dupla identida-
de sexual, sen
tabús nin metá-
foras, sen re-
cursos místi-
cos. Iso é o me-
llor do libro, a
adolescencia
de Cal, os seus
impulsos se-
xuais, a deso-
rientación, a
soidade. Mais o
libro de Euge-
nides non é só
unha novela de
aprendizaxe. A través de oito dé-
cadas, o autor de Michigan cons-
trúe iso que se chama “folletín
de calidade”, que se inicia pouco
antes do incendio de Esmirna
durante a guerra turco-grega
posterior á Gran Guerra cun ma-
trimonio entre irmáns, avós de
Cal, e que continúa cun amor en-
tre curmáns, os pais de Cal, con-
dutas xenéticas que irremedia-
belmente confunden os xenes do
narrador.

Ademais, Middlesexé un li-
bro sobre Detroit e sobre a comu-
nidade grega que mora na capital
mundial do motor. Eugenides do-
mina a ironía e a propia historia
local. Con el percorremos a fac-

toría de Henry Ford, capaz de
despedir un operario se andaba
con malas compañías; sabemos
das primeiras aventuras dos mus-
limes negros que máis adiante
había comandar Malcolm X, vi-

vimos a revolta dos pretos na dé-
cada dos 60, brutalmente repri-
mida pola Garda Nacional e via-
xamos á sordidez dos clubs de al-
terne de San Francisco para co-
ñecer os espectáculos do novo
circo con fenómenos da natureza
tales como hermafroditas e tran-
sexuais, nuns capítulos onde si se
nota a influencia de Auster.

A escusa para lle meter o
dente a un libro así de grande e
denso en historias e situacións é,
á parte da súa sinxeleza, ese ve-
llo adaxio que di que nos libros
se aprende algo máis ca pala-
bras. Eugenides ateigou o seu li-
bro de referencias, perfectamen-
te escollidas que lle dan ao total
unha perfecta coherencia coa
cultura grego-estadounidense
que retrata e que acaba divini-
zando en personaxes tan para-
digmáticos como a avoa Desde-
mona. Nesta nova obra do autor
que se fixera famoso co’As vir-
xes suicidas(adaptada ao cine-
ma pola agora oscarizada Sofia
Coppola), aprenderemos desde
a dieta típica dun grego de Asia
Menor até os porqués de que a
meirande parte dos presidentes
norteamericanos teñan apelidos
cun máximo de dúas vogais.♦

C. LORENZO
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Gregos en Detroit
Middlesex conta a historia da familia dun hermafrodita estadounidense

Rudas son as voces que calan e un sec-
tor da literatura vese na obriga omnipre-
sente de selar os beizos de cemento, du-
ro é este silencio de poñer vendas no
rosto e furar a ollada con escarvadentes
ou agullas enferruxadas. Eu non, eu non
penso, non comparto.

Matino hai ben tempo en encetar un-
ha columna de intitular “De cando li-
teratura e ideoloxía se prostitúen” moti-
vada polo desfase ideolóxico e a venda
dos intereses literarios (e ideais) que
continuamente realizan Xosé Luís Fran-
co Grande e Xesús Alonso Montero
dende a tribuna (“asegúrocho”, dicíalle
Emilio Neira a Anxo Angueira). Verba a
deles estéril nunha Patria de garfos.
Comprobo lenemente, e desapróbome a
min propio, o ton de raiba epiléptica e
inevitábel que gasto hoxendía.

Esculco nas mil follas dos xornais a
membros da República das Letras, nosos
camaradas de terra-tempo e bato na des-
graza, esculco simplemente un nome da
longuísima lista á que os premios lle son
fuxidíos, dicir algún nome, por que non?
Chus Pato, Vidal Villaverde, Antón San-
tamarina, Xaquín Silva, X.L. Méndez
Ferrín, X. Docampo, G. Luca de Tena,
X. Cordal, Fernánez Rei, Bernardino
Graña e un longuísimo etcétera sen fin.
Mesmo ao ollar aos máis novos devén a
desilusión de sempre, ollen pois a A.
Momán, S. Penas, Isaac Xubín, Gómez
Pato, A. Lopo e digo agora agradabel-
mente o nome de novísima Oriana Mén-
dez, entre outros, esta xente miña que
tingue e atinxe, escusando do barato

best-seller,as páxinas da nosa historia.
Superficial o malpocado destino daque-
las persoas que se ennovelen nos panos
vermellos, vermello-negros ou da Patria!

Porén, hoxe ocúpome na miña furia
inerme, solicito pois veña a min todo o
poder da palabra, de atopar dentre o es-
quenzo un grande home que ten tanto de
barbado como de coraxudo el, vagalume
da vitoria dos ideais, gran dono da man-
da común, pluma-ferro-chumbo de fen-
der con fronteiras invisíbeis a treiduría
castelá. Fillo da terra de cuxos seos ma-
mou tanto coma dos peitos da mai súa,
vén a nós do ventre dunha compoñente
desa clase desposuída, descastada, da
política económica do colonizador. El é
labrego, pluma e arado, rella polo medio
de nós-outros. Mentor que feramente
me entretén con verba tenebrosa e nada
indiferente. Mestre, alumno da vida que
trae hogano a escola a nós, filósofo da
contradición que algúns somos contra
dos valores costumistas e demagoxia
tradicional. Darío Xohán Cabana, vate
xigante do Roás noiturno.

Foi el sen querelo invocado no seo da
Academia  por tres personaxes que teñen
de ser grandísimos literatos da Galiza,
estupendísima redundancia se eu dixer
seu nome. Eis pois a candidatura que tres

membros desmembrados polo crime trai-
dor puxeron sobre da mesa na que a nosa
lingua se ispe en fermosura e por veces
se ve violada. No espazo dunha semana,
o trío das harpías harmónicas apuñala
vilmente os intereses nosos, presentan a
candidatura de Axeitos (non teño de en-
trar en cuestión críticas das que me abs-
teño, pero carafio!, que hei dicir eu que
non saiba profesor Axeitos sobre do voto
náusea). Vitoria ou derrota a de Axeitos
contra nós? Quince contra sete, quince
votos (a nena bela) para combater dende
a miseria ideolóxica o discurso rexo de
Darío Xohán Cabana, votos-noxos, vo-
tos-canallas, bosta da feira máis antiga
acumulada en zudre e depositada na urna
coa delicadeza das pinzas de prata, per-
mítaseme agora a expresión, votos mer-
da, na súa integridade herdeiros da per-
nada en demasía de mestre García Sabell. 

A norma cúmprese, os pequenos ho-
mes toman partilla doutros pequenos
homes, para cando seren grandes, piso-
tear a vontade dos grandes xigantes da
hora, literatura.

Son esta unha especia de skinheadsda
Patria que borran das cartas de navegación
dignidade e orgullo que non son senón li-
teratura, estado-nación que asoballan tal-
mente a oligarquía da Hespaña. Éncheme

de paz o ver tremer de medo os infames da
pobreza literaria, e se coma min te cues-
tionas, a que han ter medo os precursores
da corrupción ideolóxica, os que comba-
ten o ascenso vermello inevitábel nos ei-
dos da Academia Galega? Será á Terra
Chá da que Darío se ve nativo “saudades
de salgueiredos / e de ameneiros esguíos /
de lanzais abedueiras / e de carballos som-
brizos” ao mellor, cecais, seña ao acordo
do asasinado por tódalas falanxes, Mon-
cho Reboiras: “porque os avoitres do im-
perialismo voaban sobre o moribundo
corpo de Galicia / case cadáver, golem es-
tigmatizado, / porque a guerra nunca re-
mata mentres o pobo non é vencido total-
mente, / caeu Moncho Reboiras” 

Din os vellos que o tempo pon a cada
quen no seu lugar, así sexa, formulemos o
desexo de que o tapiz roubado pola espe-
cie de ladróns de cadeiras estes sexa de-
volta en futuro agoiro ao gañador da me-
dalla de ouro das nosas Florencias e Gal-
ván en crise xuste cos que na morte dos
sentidos asisten dende os despachos á des-
trución de Dante, Petrarca, Castelao, Ama-
dor, Daniel, Baena, Piloto e os irmáns de
folgos comúns, de loita, de novela.

Tremen longamente pois e sexa bre-
ve o prazo dos nosos desacougos, avan-
te os escritores destronados da Galiza.
Darío Xohán Cabana viaxe en mérito
propio á Academia da Letras.

Divírtanse señores: “metédelle na
testa / cinco gramos de chumbo (máis
ou menos) / envoltos en aceiro tempera-
do / de modo que revente a purulencia /
que lle medrou no canto de cerebro”.♦

Darío Xohán Cabana, sen fortuna
BRAIS GONZÁLEZ

A través
de oito
décadas,
o autor de
Michigan
constrúe
iso que
se chama
“folletín de
calidade”.

Jeffrey Eugenides.

A decisión da Academia de escoller a Xosé Luís Axeitos en
vez de a Darío X. Cabana como próximo membro, esper-
tou críticas en certos sectores, como pon de relevo o autor
deste traballo, que enumera os méritos do escritor chairego.



Como cambiou o xornalismo
dende que comezou?

Comecei a exercer no fran-
quismo. Aquela era unha profe-
sión de náufragos. Eu ía para ca-
tedrático de dereito político e
constitucional. Pero morreu o
meu pai e tiven que comezar a
exercer o xornalismo. Antes os
xornalistas eramos un produto da
rúa. Incluso os que traballaban
nos medios máis conservadores
tiñan un certo halo de rebeldía.
Agora os xornalistas son cada
vez máis uns tradutores simultá-
neos. Por un auricular escoitan
unha demanda e por outro a al-
guén que se supón pode satisfa-
cela. O xornalista ten que ser moi
humilde e non transcribir o que
quere. Ten que respectar a vonta-
de do entrevistado. Isto cada vez
faise menos. Hoxe perdeuse a
ética do xornalismo. A min moi-
tas veces pregúntanme porqué
non conto os segredos aos que ti-
ven aceso ao longo da miña ca-
rreira. A resposta é sinxela. Sim-
plemente porque mos contaron
en privado. Son dos que penso
que a ética é precisa para manter
unha boa saúde pública. Esta loi-
ta pola ética ten que seguir exis-
tindo. Iso facía que antes os di-
rectores dos xornais desen todo
polos seus redactores. Lembro
que por este motivo dimitín de
redactor xefe de La Vanguardia,
cando era un dos candidatos a ser
director. Queríanme impoñer un-
has condicións que non aceptei.
Daquela non era un diario con-
servador. Ironicamente chamá-
banlle La Vanguardia roja. 

Ten vostede criticado moito
o modelo actual de televisión.

Son un dos poucos xornalis-
tas que pode presumir de pasear
focos. Isto quere dicir que caias
ben ou mal, tes a capacidade de
captar a atención. Por exemplo,
un gran amigo meu coma Váz-
quez Montalbán non era quen de
pasear focos pola súa forma de
expresarse. A televisión ten un
perigo enorme porque a suxes-
tión da imaxe arrebátao todo. É
moi difícil que ao tempo que se
ve unha cousa en pantalla, poida
activarse o mecanismo crítico.
Pásalle o mesmo que a internet.
Non é o mesmo ler algo nunha
pantalla de ordenador que no pa-
pel. Cando nos poñemos fronte a
televisión entramos nun momen-
to de enaxenación. A televisión
relaxa e endoza e iso desarma o
pensamento. Este perigo aumen-
ta coa actual programación lixo.

A que se refire?
A culpa da telelixo non é só

dos xornalistas. Eu entendo que
haxa xente que por determinadas
cantidades de cartos se deixen
seducir. Non se lle pode botar a
culpa deste modelo a determina-
das persoas. Non se pode criticar
esta televisión e á vez ter esas ci-
fras de audiencia. Cómpre pois
cambiar a sociedade. Vivimos
nunha sociedade tan enaxenada
que moitas veces referímonos a
ela como se non formásemos
parte. Vivimos nunha etapa de
impotencia crítica. Deste modo,
todo está en mans de expertos.
As cousas que ocorren non se
deben a un mal funcionamento
humano, senón persoal. Non se
pode pedir pois que a televisión
que reflite como é a sociedade,

cambie a sociedade. É esta quen
debe dar o primeiro paso.

Que parte de culpa teñen
os intelectuais en que a socie-
dade non cambie?

Os intelectuais adáptanse a
cada momento. Cambian as súas
opinións a toda velocidade. Se
alguén quere molestarme non
ten máis que chamarme intelec-
tual. Como dirían os andaluces:
me han mentao a la madre. Os
intelectuais sempre se caracteri-
zaron por unha cousa. Cando o
poder é forte, locen actividades
críticas. Pero cando o poder é dé-
bil, os intelectuais foxen porque
teñen medo do que poda vir. Isto
xa acontecía na época romana.

Os intelectuais son narcisistas,
igual que algúns xuíces. Pensan
que as ideas son unha cuestión
individual e non colectiva. Vé-
molo agora claramente en Ma-
drid. Moitos columnistas recoñe-
cidamente conservadores agora
pretenden pasarse ao zapateris-
mo pola vía de eloxiar a súa mu-
ller. Como non se queren pasar
abertamente ao PSOE e agora te-
ñen que facelo con urxencia, non
teñen tempo nin para saber men-

tir. Sempre digo que teñen que
tomar exemplo do noso tempera-
mento galego, que somos o bas-
tante lentos como para poder
mentir sen que pase nada.

Publicaba Ansón un artigo
hai uns meses titulado “as ra-
tas abandonan o barco”, no
que reflectía esta tendencia.

Non só ocorre iso. Cando
as ratas abandonan o barco eu
enténdoo. A fin de contas todos
somos humanos e queremos

salvarnos. O grave é que as ra-
tas cando abandonan o barco
queren subirse ao outro. Pode-
riamos dicir que as ratas trans-
bordan. Tamén existe a idea de
que os intelectuais deben ser
equidistantes. Por exemplo, no
caso da guerra do Irak manifes-
tábanse por igual contra a gue-
rra que contra Sadam Hussein.

A equidistancia é unha au-
téntica barbaridade. Non a en-
tendo, non a comparto e non a
respecto. Aquí ninguén se atreve
a chamarlle ás cousas polo seu
nome. Cando ocorreu o de Ma-
drid, todo o mundo fala de aten-
tado. Eu falei dende o principio
de ataque. Os islamistas puxeron
bombas no metro porque non te-
ñen avións para bombardear Ma-
drid. Alguén pensa que poden
estar morrendo miles de persoas
no Irak sen que ocorra nada? Eu
estou en contra das guerras, pero
de todas. E esta non a comezaron
os árabes. Pero en Madrid non se
pode dicir isto. Cando vou alí
abórdame xente pola rúa e dime
que están de acordo, pero que iso
non se pode dicir. Por que se
pensan o mesmo ca min non se
vai poder dicir? O que ocorre é
que estamos nunha época de tal
delicadeza que incluso os co-
lumnistas que van de progresse
permiten criticar aos palestinos.
Hai pouco un coñecido filósofo
calvo, supostamente esquerdista,
criticaba os palestinos porque
son un pobo de casposos que
non se duchan. Isto non é un ar-
gumento, é deplorábel. 

Esta actitude dos intelec-
tuais é novidosa?

Por desgracia non. Hai que
ter moito coidado coas persoas
que se autocualifican de progres
ou libertarios. O mellor exemplo
témolo no maio francés. Aquel
foi un invento de catro intelec-
tuais que insistían que aquilo era
unha revolución. Eses agora son
directores de bancos e din que a
rebeldía é unha cousa da xuven-
tude. Dende un principio eu de-
fendín que o maio do 68 non era
máis que unha reforma de costu-
mes. Foi, humoristicamente fa-
lando, a desculpa que se inven-
taron algúns maridos e mulleres
para chegar ás sete da mañá sen
ter que dar explicacións na casa.
Por iso, os obreiros da Renault
non se uniron até o terceiro día
ás mobilizacións tras recibir a
orde do Partido Comunista. Pero
até ese momento tiñan claro que
o maio era unha cousa propia
dos señoritos do cuarto distrito.

Considera que se pode
abrir un  debate de ideas tras
o cambio de Goberno?

Hai que ter coidado coas eu-
forias. Dende algúns sectores
semella que Zapatero vai ser o
novo Engels. Penso que tam-
pouco vai ser así. Dígoo pola
miña propia experiencia. A min
foron botándome de todos os si-
tios por pensar e expresarme con
liberdade menos de Euskadi. Al-
go que podería parecer parado-
xal. Nesta etapa que comeza se-
mella que se acendeu unha luz e
que de repente os que estabamos
dentro do cuarto escuro vísemos
que dentro había máis xente.
Agora resta que os que estaba-
mos aí dentro poidamos expre-
sarnos con liberdade.♦
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Antonio Álvarez Solís
‘Os intelectuais

téñenlle medo aos cambios’
RUBÉN VALVERDE

Ex-director de Interviue ex-profesor universitario, Álvarez Solís defínese como comu-
nista, cristián, republicano e seguidor do Deportivo. De conversa amábel e irónica, es-
te veterano xornalista afirma sentirse moi contento vivindo en Euskadi, onde colabora
coa Radio pública e co diario Deia. Estivo en Vigo dando unha conferencia organizada
por Esculca,no I Encontro para a Defensa dos Dereitos e Liberdades. Nesta entrevista
analiza o papel dos medios de comunicación e dos intelectuais na sociedade actual.

‘A equidistancia é unha auténtica
barbaridade. Aquí ninguén se atreve
a chamarlle ás cousas polo seu nome”

PACO VILABARROS



Freda (Edición de Ponent), a
primeira novela gráfica realiza-
da conxuntamente polo polifa-
cético autor coruñés Kike Ben-
lloch e o debuxante Alberto
Vázquez, recoñecido no pasa-
do Salón de Cómic de Barcelo-
na, xa recibiu unha morea de
eloxios dende que se presentou
o ano pasado. Non embargante,
nestes días o recoñecemento
vén de fóra. A alemana Biblio-
teca Internacional do Libro
Xuvenil seleccionou esta obra
de banda deseñada como unha
das duascentas cincuenta me-
llores do mundo publicadas e
dirixidas ao público xuvenil. 

Editada pola alacantina Edi-
cións Ponent, Freda ten como
fondo a emigración galega cara a
Europa dos anos sesenta, os pro-
blemas de integración e os lin-
güísticos, o choque cultural, o
contraste na adaptación de neno
e adultos. Aínda que esta historia
de amor podería ser a primeira
novela gráfica feita no país na
que se abordase o tema do éxodo
europeo, a obra só está editada
en castelán e proximamente con-
tará cunha traducción ao alemán.
De momento, a versión galega
non é nin sequera un proxecto, a
pesar da vontade dos autores, xa
que, como indica Kike Benlloch
“moitas editoras galegas non es-
tán habituadas a traballar con es-

te tipo de banda deseñada ou
porque as condicións que ofre-
cen non son as máis axeitadas”.
“É paradoxal que non se publi-
que no noso idioma”, indica o
guionista Kike Benlloch. “Este é
un traballo galego e galeguista,
no que tamén se aborda entre ou-
tros o tema do desarraigo lin-
güístico. Pero que non se edite
en galego xa non depende de
nós. A creación e publicación
dun libro é un proceso creativo
conxunto no que cada un chega
até onde pode”, engade.

Concibida para un público
adulto, tanto os debuxos como o
guión da obra son resultado dun
profundo traballo de documen-
tación e da experiencia persoal
dos autores. Unha tese doutoral
e diferentes publicacións rela-
cionadas coa emigración servi-
ron para a ambientación de Fre-
da. Sen embargo, a pesar de que
os autores escolleron a década
dos sesenta para situar os seus
personaxes, para Kike Benlloch
o tema segue estando de actua-
lidade. “A emigración galega é
un tema bastante esquecido po-
los  creadores porque semella
que non existe, algo que é unha
falacia”, comenta.

Grazas a este recoñecemen-
to da biblioteca alemana, a
obra dos coruñeses participará
na prestixiosa exposición

White Ravens que se celebrará
en Bolonia e na que se dan cita
autores e editores destacados
de todo o mundo. Esta é a pri-
meira vez que un cómic do es-
tado entra a formar parte deste
catálogo internacional.

O guionista ve nesa proxec-
ción máis alá das nosas frontei-
ras, un xeito de abrir novas ví-

as cara editores e lectores. “A
única salida posíble que existe
na actualidade para a banda de-
señada é publicar fóra, pero
non só de Galiza senón tamén
do Estado. Se te quere adicar a
isto debes traballar en inglés ou
francés. Ter publicada obra en
galego e en español é case
anecdótico”, sinala.♦
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Bono
DAMIÁN VILLALAÍN

De momento, pois non
leva nin unha semana
no despacho, o novo

goberno é pouco máis que un-
ha excelente imaxe. Un feixe
de palabras ben ditas, o
cumprimento inmediato dun
par de importantes promesas e
o aspecto sensato, competente
e profesional dos novos gober-
nantes abondou para que o
“cambio de talante” se conver-
tese na expresión de moda e
nun resorte para a esperanza.

E nesas estabamos cando
chegou Bono. Unha toma de
posesión estrafalaria, máis pare-
cida a un programa de
“Crónicas Marcianas” que a un
acto institucional, con Raphael,
Rouco Varela, Pedro Jota e An-
tonio Gala entre os principais
protagonistas, con superfluas
proclamas sobre Ejpañae as
hormonas masculinas e montan-
do xa directamente un cristo cos
gardas civís sindicados, revelou
sen ambigüidades o “talante” do
novo responsábel de Defensa,
tan distinto do escenificado
estes días por Zapatero e polos
seus outros e outras ministros e
ministras, todos e todas tan ben
educados e educadas, tan
correctos e correctas, tan abertos
e abertas, tan ben vestidos e
vestidas. Nesa primaveral
harmonía zapateriana, nesa
exaltación case orgásmica do
yin e o yanprogresista e parita-
rio, irrompeu de súpeto Bono,
con ese punto seu de tractorista
de Tomelloso un pouco
chupado que, ás veces, até nolo
pode facer simpático aos que
non fungamos diante de certas
tendencias estéticas populares,
esas que algúns, sobre todo os
da esquerda chiccatalana, iden-
tifican co estilo “casposo”, se
ben é certo que a caspa, no
diagnóstico de ERC sobre
Bono, adquire unha dimensión
simbólica e convértese nunha
categoría estética e ideolóxica,
case que nun atributo da alma,
máis que nunha moi común es-
camación do coiro cabeludo. 

Parece xa unha lei non
escrita que en todo goberno es-
pañol ten que haber un tipo lo-
cuaz e extravagante, un xerador
de anécdotas e rexoubas, pura
carne de guiñol. Trillo e Ana
Palacio desempeñaron con
acerto e rigor ese papel no
goberno anterior e, antes que
eles, Celia Villalobos coas súas
receitas para facer o caldo, Al-
fonso Guerra coas historias do
seu irmán e, aínda non se sabe
moi ben por que, Fernando
Morán. Agora é Bono quen
desde o primeiro día se
autopostula para o rol histrióni-
co no goberno do talante, enga-
díndolle ademais o lookcaspo-
so rapidamente detectado polos
aseados e postmodernos
postnacionalistas cataláns.

O PSOE é un partido moito
máis xuizoso do que nalgunhas
ocasións pode parecer: só así se
entende que no último congreso
decidise darlle a secretaría xeral
ao descoñecido deputado Zapa-
tero e non ao ex-presidente man-
chego e actual ministro de
Defensa, gran defensor de Deus
e de Ejpaña. A caspa e espada.♦

A.N.T
Compostela acolle nestes días a
exposición Galitzia na Galiza,
que tenta dar a coñecer a expre-
sión artística desta histórica re-
xión polaca ao tempo que “ir-
mandala co noso país a través da
arte”. A mostra, composta por
pinturas, esculturas e iconografí-
as relixiosas, fai un percorrido
pola arte sacra do Románico, do
Renacemento, do Barroco e po-
las creacións máis relevantes do
mundo contemporáneo.

As salas do compostelán
Pazo de Fonseca presentan den-
de a pasada semana a exposi-
ción Galitzia na Galiza, na que
se recolle unha selección de
obras da historia artística pola-
cas e unha escolma de pezas ga-
legas. A través destas creacións,
procedentes de museos destaca-
dos de Polonia como o Na-
cional de Cracovia e Varsovia,
o Mosteiro dos Capuchinos ou

a Igrexa de Santa Bárbara
de Cracovia, faise un per-
corrido dende a Idade Me-
dia, pasando pola etapa do
Renacemento e do Barroco
ate a Contemporánea.

A mostra, que nace co
fin “de xuntar e establecer
un diálogo artístico entre a
rexión polaca e o noso pa-
ís”, ábrese con dous capi-
teis do século XII da cate-
dral de Cracovia, as dúas
pezas máis antigas que se
presentan ao público. A arte
cristiá, con mostras relati-
vas ao culto mariano e a
iconografía da morte, dan
paso a outro tipo de pezas
artesanais cun caracter máis
ornamental, de orfebraría e
cristal, como caixas, relo-
xos ou escudos.

Nun dos apartados da mostra
preséntase unha escolma da arte
de Galitzia dos séculos XIX e

XX. Son cadros nos que se dá
conta da historia, paisaxe e costu-
me da aristocracia, a importante

colectividade xudía, dos
artistas e dos campesiños
dos Cárpatos.

A exposición, que
permanecerá aberta ao
público no colexio de
Fonseca, en Compostela,
até o vindeiro 13 de xuño
remata co apartado deno-
minado Desde o estudio
do artista, presentación
das grandes individuali-
dades da arte polaca do
século XX como Stanis-
law Ignacy Witkiewicz,
Bruno Schulz ou Ta-
deusz Kantor. 

Amontaxe foi produci-
da dentro da programación
do Xacobeo 2004 en cola-
boración co Museo Na-
cional de Cracovia, do que
proceden os comisarios

que seleccionaron as obras, Anna
Krol e Adam Organisty, e coa em-
baixada de Polonia en España.♦

A arte da Galiztia na Galiza

Freda, escollido como un
dos mellores cómics do mundo
Trata a emigración galega na Alemaña

A.N.T.
O primeiro álbum de banda deseñada realizado conxuntamente
polos autores coruñeses Kike Benllonch e Alberto Vázquez, vén
de ser seleccionado pola alemana Biblioteca Internacional do Li-
bro Xuvenil como unha das mellores obras editadas este ano en
todo o mundo para o público adolescente. Pensada en galego pe-
ro por problemas do mercado publicada en castelán e proxima-
mente en alemán, esta pode ser a primeira obra de banda dese-
ñada feita en Galiza que trata o tema da emigración europea.



Quen dixo que a tecnoloxía era
fría e calculadora, só capaz de
resolver cuestións técnicas e
pequenos problemas da vida
cotiá? Un ano máis, o Festival
Internacional das Novas Ten-
dencias, o único que se celebra
en Galiza con este carácter,
amosa a cara máis creativa da
electrónica e da experimenta-
ción, un encontro no que se da-
rán cita os músicos e creadores
galegos e internacionais máis
destacados, dende Finlandia
ate Nova York con parada en ci-
dades como Holanda. 

Organizado conxuntamente
polo colectivo FLEXO e a Facul-
tade de Belas Artes de Ponteve-
dra, IFI 2004 tenta dar resposta
aos obxectivos que o viron nacer
hai tres anos, e que a súa coor-
dinadora María Rojo sintetiza no
feito de “aglutinar actuacións re-
lacionadas co mundo electrónica
difíciles de ver en Galiza e darlle
a oportunidade a xente nova de
coñecer e interaccionar cos artis-
tas consagrados”.

Durante tres días, 6, 7 e 8 de
maio, a cidade de Pontevedra
encheranse de concertos de mú-
sica experimental a cargo de
grupos consagrados da escena
europea, performances ateiga-
das de cabos e sensores de luz
e son, instalacións, diferentes ta-
lleres, conferencias e un ciclo
documental que mergullarán o
público nun mundo case de cien-
cia ficción. 

Concibido como unhas xor-
nadas nas que conviven as pro-
postas dos autores destacados
cos máis novos do país e orga-
nizado en diferentes espazos,
algún de carácter formativo con
cursos, seminario e obradoiros,
a parte máis lúdica do festival
arranca cun cartel variado de
concertos.

Os alemáns Die Audio Grup-

pe, un colectivo xurdido ao re-
dor de Benoit Maubrey, cunha
proposta que se move entre o
arte sonoro, a danza e a perfor-

mance. Serán os encargados de
abrir o xoves 6 as actuacións na
Facultade de Belas Artes. Para
esta ocasión o grupo presenta
un espectáculo diferente no que
o protagonismo recae nos tra-
xes que levan os actores. Neles
inclúense minicomputadoras ca-
paces de realizar un mostreo do
entorno e de procesar os sons,
sensores de luz e calor, recep-
tores e amplificadores cos que
van artellando diferentes pezas.
Xunto a eles, Joseba Irazoqui,
Belén Vidal ou os finlandeses
Cleaning women, co seu espec-
táculo organizado a partir de
amplificadores, instrumentos e
tendais metálicos da roupa pa-
sarán ese mesmo día pola Fa-
cultade de Belas Artes.

O Pazo de Cultura será o ou-
tro escenario de IFI 2004. A el
subiranse o venres 7 os ponteve-
dreses Ludd 34560, cunha per-
formance baseada na cor e no
son, que dará paso aos compo-
ñentes de Lambchop, unha das
bandas máis destacadas dentro
do country alternativo dos 90
xurdida en Nashville. BMBCon,
os sevilanos da compañía octu-
bre e Konic Theatre completan
as actuacións ques e desenvol-
verán no Pazo da Cultura duran-
te o domingo.

Nun momento no que o ter-
mo “crise” está de actualidade,
o lema do Festival semella ser
máis apropiado que nunca. Bai-
xo a lenda “En crise” como te-
ma central desenvolveranse to-
das as actividades. Paralela-
mente aos concertos presenta-
ranse no Pazo da Cultura du-
rante os tres días instalacións
realizadas por diferentes artis-
tas, entre eles Campanilla,
Cristopher Draeguer, Ignacio
García, María Peña ou Carlos
Latorre. 

Como peche de IFI 2004 ce-
lebrarase no recinto feiral do Pa-
zo de cultura de Pontevedra as
actuacións de Explosión in the
sky, Expander e Console. Jace
Clayton, máis coñecido como Dj
Rupture, norteamericano resi-
dente en Barcelona e que mestu-
ra os sons magrebís coas técni-
cas máis sofisticadas da electró-
nica dende o drum’n bass ate o

hip-hop, pasando polo ragamif-
fin, porá o punto e final ao festi-
val deste ano.

Electrónica Extensíbel

Como novidade, o festival pre-
senta o apartado IFI Extensíbel,
co que se estenden os seus ac-
tos por varias cidades ao mesmo
tempo. Ademais de Pontevedra,
lugar no que habitualmente se vi-
ña celebrando o evento, A Coru-
ña e Vigo súmanse por primeira
vez na historia do festival grazas
a colaboración do museo coru-
ñés de Belas Artes e ao MARCO
de Vigo, lugares nos que se rea-
lizarán  proxeccións.♦
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Adriana S.A. na actuación da pasada edición do IFI.

AAAA    oooouuuuttttrrrraaaa    ccccaaaarrrraaaa
ddddaaaa    eeeelllleeeeccccttttrrrriiiicccciiiiddddaaaaddddeeee

MM AARR BBAARRRROOSS

IIFFII  EEnn  ccrriissee éé  oo  lleemmaa  eessccoollll iiddoo  ppaarraa  eessttaa  eeddiicciióónn  ddoo
FFeessttiivvaall  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  NNoovvaass  TTeeccnnoollooxxííaass

ddee  GGaalliizzaa  qquuee  ssee  cceelleebbrraa  eenn  PPoonntteevveeddrraa..  UUnn  eennccoonnttrroo  ddee
ppeerrffoorrmmaanncceess,, mmúússiiccaa  eexxppeerriimmeennttaall,,  nneettaarrtt,,

aarrttee  tteeccnnoollóóxxiiccoo,,  cciinnee  ddooccuummeennttaall  ee  ddeebbaatteess..

GGuuiieeiirroo
Na Facultade de Belas Ar-
tes, a partir das 19 h. actú-
an: Die Audio Gruppe, Jo-
seba Irazoqui, Belén Vidal,
Cleaning women, Aino

No Pazo da Cultura, a partir
das 17:00 h. actúan: Ludd
34560, Campanilla, Ok Suit-
case, Coeval, Lambchop

No Pazo da Cultura, a partir
das 17:00 h. actúan: Chaos
Commuter, BMBcon, Aino
Kalevi, Die Audio Gruppe,
Cía Octubre, Konic Thtr.

Festa peche: No Recinto
Feiral do Pazo da Cultura,
actuarán: Dj Rupture, Ex-
plosions in the sky, Conso-
le, Dj Fc Shuttle, Dj Home-
trainer, Dj Expander. ♦♦

Sábado 8

Venres 7

Xoves 6 

O DJ Rupture.

O IFI do ano 2003 contou coa presenza de Longina.



“Eu estaba a xogar ao fútbol
cuns meniños conforme lles ti-
raba fotos e mentres tanto eles
preguntáranme de onde era.
Eu díxenlles que de España,
concretamente de Madrid, aín-
da que vivo en Barcelona. En-
tón saíu de qué equipo era e dí-
xenlles que dende neno era do
Real Madrid e comezaron a di-
cirme nomes de xogadores até
que de súpeto dixeron Salga-
do. Nese intre os meus amigos
[fotógrafos brasileiros que via-
xaban co autor] saltaron enriba
do neno e abraiados dixéronlle
coñeces a Salgado, a Sebas-
tião Salgado. O neno ollábaos
con total incredulidade e eu re-
accionei e díxenlles non é un
fotógrafo, é o lateral dereito
do Real Madrid, Míchel Sal-
gado. Entón eran os meus ami-
gos os que non entendían na-
da, a eles non lles interesaba o
fútbol e non sabían quen era
ese tal Míchel Salgado, en

cambio estaban sorprendidos
de que un meniño perdido
nunha vila recóndita soubese
da existencia do omnipresente
fotógrafo brasileiro. Nese intre
decateime de que eu mantiña
un vínculo cun neno ao outro
lado do Atlántico, mentres que
á xente que vivía moi próxima
non lle era posíbel establecelo.
Haberá quen diga que parva-
da, unha anécdota trivial qué
ten de extraordinario, segura-
mente é certo pero é que eles
non viron a ollada de compli-
cidade entre o neno e máis
eu”.

“E isto que ten que ver coa
fotografía? dirán, pois a verda-
de é que talvez moito ou moi
pouco, o único que sei é que
para min constitúe algo indivi-
síbel, como algo innato e es-
pontáneo, fotografo para pro-
curar na miña memoria e lem-
bro para fotografar e volver re-
cordar outra vez”.♦
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Necidades
Nestes últimos tempos fártase un de es-
coitar e de ler as necidades que, a conto do
Irak, largan os conversadores habituais (ou
únicos), expertos en opinar sobre todo sen
saberen de nada, os xornalistas con so-
bresoldo, os acérrimos do nacionalcato-
licismo e os adaís da Brunete mediática.
Tipos que corearon o irresponsable Aznar
cando decidiu ilegalmente meternos na
guerra, sen ter en conta a opinión do pobo,
e que agora pretenden aleccionar o presi-
dente para que, desoíndo de novo o pobo,
non traia os soldados, tipos que chantaxean
moralmente o PSOE coa pretensión de se-
guirlle impoñendo a doutrina e tipos que
converten a súa intolerancia e o seu fana-
tismo en palabra de Deus. Adoitan dicir es-
tes descerebrados unha manchea de cou-
sas, das que só vou entresacar tres ou catro.

Como tal, que non podemos saír do
Irak, porque iso é darlles a razón aos te-

rroristas, darlles a vitoria e deixar desaten-
dido o pobo iraquí. Ocultan o detalle bási-
co de que os terroristas de Atocha non eran
iraquís, que os iraquís nunca nos fixeron
nada e que nunca nos declararon a guerra
nin atentaron contra nós. Nada se nos per-
deu alí, ningunha parte do pobo iraquí nos
chamou, e ningunha nos agradece a nosa
presenza. Moi ao contrario, todos desexan
que nos vaiamos canto antes, e en boa ho-
ra. O Irak non é responsable do terrorismo.
Responsabilizar os iraquís dos atentados
cometidos por magrebís é aproximada-
mente como responsabilizar os españois
do que fagan os albaneses no Kósovo, ao
fin son europeos e algúns son cristiáns; e
pola mesma somos responsables dos cri-
mes nazis: tamén eles eran europeos e
cristiáns, e dos primeiros en expulsar xu-
deos foron os reis chamados católicos.
Ademais, a guerra do Irak é unha invasión
e de quen teñen que defenderse (e así o
fan) é dos estranxeiros, de nós. Un pouco
de sentidiño, lembremos Annual. Abando-
nar o Irak é unha cuestión de xustiza. A
guerra é inxusta, con ou sen atentados en
Madrid. A saída é inevitable. Só se pode
discutir cando e como. E, se vai haber un-

ha guerra civil no Irak, que caia na conta
dos norteamericanos. Desde logo ninguén
explica como o van evitar os soldados es-
pañois, que bastante teñen con protexerse
a si mesmos.

Como tal, que a ONU ten que facerse
cargo de aquilo. Como se a ONU, anoré-
xica, puidese con esa torta. As desfeitas
dos imperialistas que as compoñan os im-
perialistas. A ONU non pode facerse car-
go do Irak, non está capacitada e non é de-
sexable que o conxunto da comunidade
internacional faga de palanganeiro de
Bush e gañe o odio dos islámicos. Esa so-
lución valía antes. Agora xa non. Do que
hai que preocuparse (e pode ser unha pre-
ocupación moi seria), é de como sacar os
soldados sen que teñan baixas.

Como tal, que os atentados estaban
preparados antes da foto dos Açores e
que, polo tanto, Aznar non ten a responsa-
bilidade, nin sequera moral, das mortes.
Claro está que todo terrorista é un infame,
como dixo Toni Negri. Pero claro está ta-
mén que a guerra é terrorismo e que os
mortos iraquís valen igual ca os nosos.
Nin máis nin menos. E pode ser que xa
nos considerasen antes obxecto da súa ve-

sania (á fin, participamos en Afganistán),
mais é indiscutible que Aznar nos puxo no
centro da diana. Sacounos do cornello da
historia, va. Afastémonos un chisco e dei-
xemos que os imperialistas defendan o
seu imperio, que non é o noso. 

Como tal, que vai vir a hecatombe e
que os bárbaros (ou bérberes), despois de
Irán e Afganistán, van recuperar Ceuta e
Melilla e mesmo o Al-Andalus. Iso si que
se chama guerra preventiva. E din: reivin-
dicar Al-Andalus é mostra da súa tolemia.
Pois desde 1492 pasaron xa 512 anos. Ca-
ramba, e logo os españois cando ocuparon
Granada non botaron contas de que xa pa-
saran 781? E cando resituamos os xudeos
en Palestina, botamos contas de que xa
pasaran 2.000? Quen abriu a caixa de
Pandora? Menos lobos, que xa se sabe o
que lle pasou ao pastor. Non está nas men-
tes dos árabes (a non ser dunha minoría
iluminada) nin dos musulmáns invadir-
nos. Como non está nas mentes dos que
chegan en paterasoutra cousa ca fuxir da
fame da que, en última instancia, tamén os
europeos somos responsables.

Os soldados, a pasar o verán nas casas.
Yankee, go home!♦♦

nxeños e criaturas Xosé Miranda

“O inocente retoque aclara a pel
do retratado, conferíndolle así non
soamente un melloramento racial,
senón tamén estético, económico e
até cultural; isto último na crenza
de que unha persoa de pel clara re-
presenta intrinsecamente todas
esas cualidades”.

“Nesta serie pretendo cuestionar
esas crenzas deixando o proceso no
medio, en negativo, co fotografado
co veo vermello sobre a faciana”.♦

JOSÉ RAMÓN BAS

MILAGROS
DE LA TORRE

José Ramón Bas
(Madrid, 1964),
viaxou por varios
países, Brasil,
Cuba, África. O
resultado do seu
traballo é recollido
nun libro que vén
de editar o Centro
de Estudos
Fotográficos (CEF),
na súa colección Do
Trinque.

Milagros de la
Torre naceu en
Lima (Perú) en
1965. Unha mostra
dos seus traballos
do s últimos anos
foi recollida, en
libro, polo  Centro
de Estudos
Fotográficos (CEF),
na súa colección Do
Trinque.



Cando Virxinia Woolf pedía un
cuarto propio abofé que non se
refería á cociña. Do que se trata-
ba precisamente era de afastarse
ben dela para ter, cando menos, a
posibilidade de achegarse á li-
teratura. En moi poucas ocasións
o cuarto propio se instala á beira
do lume e o caderno de notas
apunta os produtos que se reco-
llen no mercado. A esas ocasio-
nais incursións da escrita no for-
no engádense agora os libros de
Miguel Burros, Cociña vexeta-
riana e Cociña Básica. Para
quen non sabe nin fritir un ovo
de Gloria Gallego, dous títulos
que lle dan novo aire á colección
Gastronomía de Xerais. 

O de Miguel Burros entra na
categoría dos cociñeiros que de-
ciden recompilar as receitas do
menú do seu restaurante nun li-
bro, técnica de cocción que nos
remite ás propostas do popular
Paco Feixó quen, despois de re-
xentar varias casas de comidas e
saír na televisión, asinou distintos
volumes coa súa sabedoría. Mi-
guel Burros bota man de verdu-
ras, legumes, froitas ou cereais
para ofrecer o primeiro libro ve-
xetariano da nosa bibliografía.
Ofrece a carta do Cabaliño do de-
mo, o restaurante que abriu en
Santiago hai seis anos, cando este
norteamericano decidiu instalarse
na cidade. “Coido que para coci-

ñar ben hai que mesturar amor,
arte e ciencia” di Burros. E dese
pote está feito o seu libro, con
produtos do mercado de abastos
que ten tan próximo pero aos que,
por veces, dálles o arrecendo de
Etiopía, a India, México ou Ma-
rrocos. Ensalada de cuscús, falá-
fel, enfornado de espinafres, mo-
le, guiso de tofú e cogomelos, tor-
ta de noces ou crema de limón
Vegana son algúns dos poemas do
seu primeiro libro que, segundo
confesa, é moi debedor da sabe-
doría da súa nai, cociñeira e escri-
tora e xornalista gastronómica. 

Case como un libro de “auto-
axuda” anímase Gloria Gallego a
meter na cociña aqueles que pasan
por ela só para prender o micro-
ondas. Para aqueles aos que até
lles custa fritir un ovo ofrécelles a
posibilidade de ser autores dunha
bechamel, dun potaxe, de croque-
tas ou mesmo dun biscoito. Porén,
a autora non é precisamente nova-
ta en temas gastronómicos. Reco-
llera xa unha manchea de receitas
anteriormente en Cociña galega
de montaña, un deses libros que
aproveitan os produtos da terra e
as receitas tradicionais. 

Continúan estes novos títulos
a estela dos libros de referencia da
nosa cultura gastronómica. Men-
taba Álvaro Cunqueiro un bo co-
medor ao que lle ouviu dicir unha
vez que “é coa reflexión, co pen-

samento, como debemos elixir os
nosos pratos, e coa imaxinación
degustalos”. Todo ese alarde de fi-
losofía comedora antecedía a súa
Cociña galega, posibelmente un
dos libros máis consultados do es-
critor de Mondoñedo, debedor co-
mo se confesa daquel outro gran-
de manual que é A cociña prácti-
ca de Picadillo, asinado por Ma-
nuel Mª Puga e Parga. Poucos son
os escritores que puxeron na súa
obra un recetario á par de novelas,
poemarios ou relatos. Como Cun-
queiro, Fina Casalderrey decidiu
un día percorrer o país para escri-
bir xunto con Mariano García su-
culentos volumes como O libro
da empanada, Festas gastronómi-
cas de Galicia ou o sorprendente
e larpeiro Repostería galega, con
máis de duascentas maneiras de
preparar unha sobremesa, recolli-
das en todos os puntos de Galiza,
desde a bica, os melindres, a rosca
ou os amendoados até a torta de
Fonsagrada ou de Santiago. Tiñan
xa Cunqueiro e Casalderrey bos
precedentes en Emilia Pardo Ba-
zán ou Xulio Camba, escritores
que non deixaron de ter presente
as potas nas súas obras. Tampou-
co é de esquecer un dos mellores
escritores da cociña, o finado Ma-
nuel Vázquez Montalbán que bo-
tou man da súa herdanza galega
para achegarse aos nosos fogóns e
que sempre que se achegaba por

aquí levaba a maleta chea de pro-
dutos da terra. E se alguén podía
aínda dubidar que a cociña é cul-
tura deixará de facelo ao ler A lu-
me manso de Xavier Castro.

Pero se de algo está chea a mi-
nestra literaria galega é de curiosi-
dades. De Luís Villaverde quedou
aquel libro especialmente ilustra-
do e de singularidade bibliográfi-
ca que é Mariscos de Galiza, obra
que nos achega aos produtos pro-
pios do mesmo xeito que José Po-
sada os acompaña con Os viños de
Galiza. Asunción Santander Gar-
zo sacou directamente da súa co-
ciña o Recetario Chonina e púxo-
lle o seu nome de confianza, o
mesmo que emprega para dedi-
carllo a unha chega de amigas da
Coruña. Jean Markale escribe Co-
ciña celta e pote máxico mentres
Miguel Vila asina o curioso título
Caldeirada para dous mortos, ga-
ñador do Premio de Literatura
Gastronómica Álvaro Cunqueiro
na súa última edición. Nos andeis
quedan aínda os recetarios dos
monxes, as comidas galegas máis
acaídas para os diabéticos, as ru-
tas turísticas a través dos sabores
ou a gastronomía dividida por es-
tacións. “Son as xentes de imaxi-
nación, case sempre, as que co-
men mellor” deixou dito Cun-
queiro, unha verdadeira autorida-
de nas materias, tanto en comer
como en imaxinar.♦
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Henrique
Peón
‘En Europa
sorprende
que haxa outras
culturas
no Estado’

A.N.T.
O luns 26 de abril o grupo
de música e baile tradicio-
nal Xacarandaina, que
vostede dirixe, celebra os
seus 25 anos cunha gala no
Pazo da Ópera da Coruña.
En que vai consistir?

Será nunha actuación
conxunta de todos os com-
poñentes que foron pasando
polo grupo. Xuntaranse así
dende os máis recentes até
membros que levan vinte
anos sen bailar, nun intento
de conmemorar o labor de-
senvolvido, as músicas e os
traxes daquel tempo.

Que significa para Xaca-
randaina este aniversario?

É unha alegría. Comeza-
mos de cero, pero ao acudir
as aldeas decatámonos de
que as nomenclaturas dos
grupos folclóricos naquel
momento tiñan pouco que
ver co tradicional. A partir de
aí comezamos un intenso la-
bor de investigación e de in-
novación. Neste sentido foi
Xacarandaina a asociación
que primeiro presentou un
grupo de pandereteiras e a
que se empeñou en que o fol-
clore puidera competir con
calquera outro estilo musical
con espectáculos preparados.

O grupo ten recorrido
gran parte de Europa, co-
mo acollen a nosa música?

Normalmente participa-
mos en certames interna-
cionais de folclore e o públi-
co, que espera algo máis es-
pañol, queda sorprendido de
que haxa outra cultura e ou-
tras músicas. 

Como foi mudando a
concepción que a xente ti-
ña da musica tradicional?

Cambiou totalmente, por-
que tamén variou a nosa.
Descubrir o que estaba aga-
chado foi un impacto para
nós. Precisamente foi esa im-
presión a que quixemos trans-
mitir ao tempo que intenta-
mos erradicar ese complexo
dos “sen nome” que tiñan
moitos grupos tradicionais.

Queda moita música
por recuperar?

Queda. Galiza é inmen-
samente rica e non se dá fei-
to. Nun radio de cinco quiló-
metros pode cambiar moito
unha peza, pero isto sabé-
molo os que estamos no allo.
Por iso seguiremos neste la-
bor de divulgación.♦

Escritores
na

Cociña
A.N.T.

Con aceite de oliva, vinagre de Módena e salsa de soia pódese facer un ali-
ño pero tamén un capítulo dun libro. Mesturando zume e pel de limóns, manteiga,
azucre e ovos conséguese un bo epílogo e tamén unha saborosa sobremesa.

PACO VILABARROS
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A estratexia dos distribuidores
de videoxogos cambiou en moi-
tos aspectos nestes últimos
anos, especialmente no que se
refire a prezos de venda ao pú-
blico. Mergullados nun mercado
moitas veces marxinal no sector
PC por culpa da xeneralización
das vendas piratas, os encarga-
dos da mercadotecnia da indus-
tria decidiron optar pola vía máis
lóxica. Se a xente prefire andar
enleada con cracks, arquivos
autoexecutábeis de códigos de
entrada non é por vicio, é por
cartos. Poñendo os títulos un
chisco máis baratos quizais con-
sigamos maiores vendas.

Esta técnica déralle grandes
beneficios ao PC Fútbol da es-
pañola Dinamic, que con aque-
les xogos deportivos a prezos
razoábeis batían nadal tras na-
dal todas as marcas de vendas
no Estado español. Herdeiros
deste sistema son os distribuido-
res de FX Impressions. Sagas
como Patrician ou Imperium
conseguen grandes vendas gra-
zas a custaren ao redor de 30
euros. Son xogos estábeis, nada
esixentes en canto a gráficos
mais moi adictivos, deses que os
afeccionados con menos recur-
sos adoran porque logran facer
render cada céntimo investido.

Para outros distribuidores
con “maiores custos de produ-
ción”, esta aposta polo gran
mercado segue a parecerlles un
pouco arriscada. É por iso que
deixan para o mercado masivo
produtos exitosos no pasado
que pasan ao trinque “barato”
unha vez que deixan de seren
novidade.

Ese é o caso de Diablo II.
Blizzard está a conseguir enor-
mes beneficios coa reposición
deste clásico dos xogos de rol
para PC. Se no momento de sa-
ír, xa conseguira unhas vendas

de marca, agora as existencias
esgótanse. Os 15 euros que
custa o título convenceu a moi-
tos xogadores deste infindo xo-
go do interesante de volver ins-
talalo no ordenador, con todas
as vantaxes da edición orixinal
(os vídeos que saúdan cada fa-
se) sen complicacións de edi-
cións pirateadas.

24 x 7

Así din os anglosaxóns cando al-
go os ocupa 24 horas ao día se-
te días por semana. Diablo II é
un xogo que nos pode manter
diante da pantalla tanto tempo
como queiramos. A variedade de
escenarios, as diferenzas entre

os personaxes protagonistas e
inimigos e o nivel de dificultade,
previsto nese gozoso límite entre
o difícil e o imposíbel en moitos
casos, fan desta aventura unha
experiencia moi interesante.

Podemos escoller sermos
un paladín, unha amazona, un
nigromante, unha feiticeira ou
un bárbaro para comezar a
aventura. A base de misións te-
remos que ir derrotando inimi-
gos, mellorar as nosas armas e
apócemas e irmos avanzando
nun mundo mítico onde habita o
perigo dun diaño pernicioso e
con múltiplos poderes que an-
ceia destruír a civilización (algo
rudimentaria por certo) á que
pertencen os heroes.

O mellor do título é a calida-
de dos gráficos e dos efectos so-
noros. Nin sequera o todopode-
roso Commandos III foi quen de
conseguir que os corpos caian
abatidos con tanta mestría. Can-
do matamos un esquelete, a
sensación de desmontarmos un
castelo de dominó é perfecta.

A xogabilidade é apta para
calquera a quen lle guste o mo-
delo de acción, xa tradicional
desde as recreativas da década
do 1980. Pouca lea argumental,
un bo feixe de tesouros ocultos
para ter o equipo militar sempre
a punto e suficientes opcións
para que andarmos en alxubes
ocultos e ermos inzados de bi-
chos nos sexa apetecíbel.♦

Diablo II golpea dúas veces
Soños Eléctricos César Lorenzo

Comentarios dionisíacos            Irmandade dos Vinhos Galegos 

O qualificar, classificar, quantifi-
car a qualidade de un vinho é um
tema atrevido, complicado e, co-
mo vai incluída a honra e a fama,
mesmo perigoso. 

Há sistemas que dam pontos a
cada vinho.  De 50 a 100 Robert
Parker, que é o mais famoso; a de
Jancis Robinson, de 10 a 20; de 5
a 10 Carlos Delgado, e também
as Guia Campsa, a guia Peñín,a
de Andrés Proensa e outras mais,
que se publicam em todo o mun-
do, e que tentam quantificar o ní-
vel de qualidade de um vinho. 

Outros críticos, como Isabel
Mijares, Jesús Flores e outros,
quantificam-no em maiores eló-
gios ou termos qualificativos, co-
mo algum indicativo ou indício
de algum problema. Nom há vin-
ho nem mulher/home perfeitos,
todos temos algum defeito, afor-
tunadamente, pois em caso con-

trário seríamos deuses. Claro que
a abundância de tantos qualifitati-
vos chega a desgastar as palabras.
Os críticos, às vezes, também es-
tám vinculados ou pagados, di-
recta ou indirectamente, por
anúncios, subsídios, favores, etc. 

Os americanos, muito afeiço-
ados a pôr-lhe a  todo um núme-
ro classificatorio, nomearom há
tempo Bob Derek a mulher “10”,
e como os vinhos, foi por um
tempo. Passou a súa glória e es-
plendor, já que nom é perduravel. 

A “Irmandade dos Vinhos
Galegos” e o seu Supremo Sane-
drim, tem estabelecida umha nor-
ma de cata crítica e comentada,
aberta, que pretende nom fazer
muito escárnio ou carregar as tin-
tas sobre os vinhos que nom en-
contra satisfactórios. A razom de
serem indulgentes é porque
aguardam a regeneraçom destas

adegas e colheiteiros, que, às ve-
zes, tenhem  maus anos, vendi-
mas complicadas ou erros na ela-
boraçom por culpa de algum enó-
logo ou curandeiro  afeiçoado. 

Temos falado da erraticidade
nos vinhos galegos, como pro-
blema, e se fóssemos muito críti-
cos, nom surgiria o “Albariño”
representado polo “Palacio de
Fefiñanes”, que nos primeiros
tempos tinha umha mediocre
qualidade, muito melhorada ulti-
mamente. E outros, que tendo
começado esplendidamente, co-
mo o de Santiago Ruiz, foi-se
adevecendo e perdendo aromas e
personalidade, fazendose mais
Viura de Rioja que Albariño do
Rosal. Fazemos votos para a sua
volta ao bom caminho. 

E alguns vinhateiros que co-
meçarom ganhando dinheiro
com vinho de mesa, como o

“Marqués de Vizhoja”, o investí-
rom despois em vinhos já bons,
controlados e com uvas autócto-
nas como o “Torre da Moreira”.
Nom só foi umha recuperaçom
na qualidade e origem do vinho,
senom também de um entorno e
um Paço senhorial, umha histó-
ria e o início de  uma lenda fami-
liar. Alegramo-nos pola volta do
filho pródigo, e por isso há que
felicitar a D. Mariano Peláez. 

Confiamos na redençom, e
nom buscamos mais que fazer
pensar, reflexionar. Sempre  aju-
daremos os nossos vitivinicultores
a enmendar os passos errados,
pois estamos na ponta final da ca-
ta-consumo, estamos juramenta-
dos, e luitaremos para “...amar, fa-
lar, fabular, querer, honrar, respei-
tar, difundir, defender e sobretodo
beber, beber e beber, os bons e ge-
nerosos vinhos galegos...” (sem
prejuízio de todos os outros do
mundo ou do estrangeiro). Que
assim seja e por muitos anos.♦

www.sursumcorda.net 

Classificar os vinhos

Ainara
Gorostiaga
MARGA ROMERO

Todos os árabes son iguais,
ou parecidos, mentres non
se demostre o contrario,

por iso un menor vai á cadea,
porque o aparato estatal de se-
guridade lle dá unha identidade
que non é a súa. Fomos
testemuñas do abandono
daquela sucursal bancaria en
Alacante polo mozo que seme-
llaba ser personaxe dunha can-
ción de Sabina e ao que
botaron pola televisión mentres
un coche da policía o embestía,
coa matemática precisa, para
deter a moto na que fuxía. E el
non abondaría con algunha
pinga menos de gasolina! Nes-
ta semana de cambios a Bono,
un ministro moi do interior,
acórdalle o sindicato da policía,
e na súa particular Feira de
Abril, entre os invitados
Garzón, sempre onde hai que
estar. Tamén para substituír a
Polanco e poñer en liberdade a
Ainara cando xa tanto mal
estaba feito, desde a lei
antiterrorista e da incomunica-
ción das persoas detidas. No
2001 prodúcese a morte por un
atentado do edil de UPN en
Leitza, J.J. Múgica. O 24 de fe-
breiro do 2002, cando saía do
cárcere de Castellón dun vis a
vis cun preso A. Gorostiaga é
detida e acusada, con Mikel
Soto, de colaboración coa
ETA. Esa noite e as nove
seguintes vai vivir un particular
calvario de torturas. A primeira
espila. Está coa garda civil que
lle aplica a bolsa, que a obriga
a flexionarse, que lle pega con
xornais na cabeza e polo corpo,
sen máculas para a forense.
Ameazas, a normal neles
homes, vai referida á
maternidade, dinlle que nunca
vai poder ter fillos e que se os
ten será da Garda Civil. Tortura
psicolóxica e física, medo que
a fai mexar. Ainara canta o que
eles queiran, o peor e non
saber o que queren que diga,
aprende a declaración para bo-
tarlla á policía. Autoincúlpase e
mete no allo a súa nai e o seu
irmán. Logo na Audiencia con
Polanco negará todo e
denunciará as torturas. Dous
anos de cárcere até que Garzón
decreta a súa liberdade e
confirma que nin ela nin os ou-
tros tres mozos de Iruña: Soto,
Sola e Txocarro están implica-
dos na morte de Mujica. Proce-
sa a Otegui e a Zelarain que xa
se declararan en setembro do
2002  perante a xuíz francesa
Le Vert autores do atentado. J.
Azkarraga, conselleiro vasco
de Xustiza reclamou a suspen-
sión cautelar do xuíz Garzón  e
a revisión de todos os casos
que el instruíu, especialmente
de todos os imputados que
levan máis de dous anos de
prisión preventiva. O único im-
portante: arrincar a confesión
de culpabilidade, verdadeira ou
falsa. E son moitas as persoas
que se autoinculpan e moitas
as torturas. Garzón sostén que
a declaración de Ainara foi to-
mada “con todas as garantías”.
Abofé que é verdade.♦



Era deputado polo Partido Socia-
lista en Madrid e aquí viñera ás
Rías Baixas a pasar o verán. E
aquí tamén, Luis Rufilanchas
Salcedo de boa planta e inteli-
xencia intuitiva, soubo do terror
até o extremo de agachar a súa
personalidade para salvar a vida.
Na Coruña instalouse no Atlantic
Hotel e nel tomou habitación bai-
xo nome falso. Mais non fixeron
senón crecer os perigos entre tan-
to falanxista que por alí abeiraba.

Decididido a procurar un
máis modesto e discreto agacho,
atopouno na rúa do Orzán. E nun
aquel cambiou até o xeito de
vestir. Agora o seu traxe mostrá-
base lamparado de gorduras,
descosido e mesmo desfarrapa-
do. Para manterse non dubidou
en pedir esmola mostrando unha
barba totalmente abandonada
diante da porta do seu esconde-
doiro coruñés. Perto da igrexa do
Santo André, sentado na beira-
rrúa, ao sol ou á chuvia, esmola-
ba sen que ninguén reparase du-
rante case un ano na súa verda-
deira fasquía de deputado. O
tempo que precisou para con-
tactar cos resistentes coruñeses e
implicarse xunto a eles na fuga
do Portiño.

O cuarto onde tiña morada
alugárallo a dúas vellas irmás ca-

se con menos cartos que el. Luis
Rufilanchas pagáballes puntual-
mente e aínda partillaba gastos
con elas antes de lle entraren me-
dos certos por mor dun veciño de
porta con porta. Na casa do lado
aveciñaba un músico falanxista
fachendoso do seu uniforme e
instrumento cando tocaba no
Kiosko Alfonso e tamén da arma
coa que perpetraba labores noc-
turnos de paseador.

Contadas persoas sabían do
Rufilanchas na Coruña e a maio-
ría deles da CNT. Con eles arri-
mouse á fuga do Portiño. Enrique

Patiño Regueira, o seu enlace,
foi quen o conduciu a beiramar.
Saíron da rúa do Orzán á praza
de Pontevedra, e despois recto
até a estatuta ao Anxo da Guarda,
xusto a frase que servía de con-
signa. Outro xuramentado agar-
daba ao pé da capela de Santa
Margarida e con el deixaron atrás
a Imprenta Roel cara a Agra do
Orzán e, perto da tenda de Her-
mógenes Villa, outro Patiño fíxo-
se cargo de Rufilanchas. Tiraron
para a Gramela, pasaron por Lou-
reiro e Visma e cortaron cara o
Portiño. Outros chegaban alí des-

de o Piruleiro e todos fumaban o
cigarro da liberdade agardando
máis fuxidos e enlaces.

No medio da noite, cando al-
gúns xa comezaran a subir ás
chalanas e outros xa remaban ca-
ra aos barcos da Casa Chas, soa-
ron disparos e  berros de ¡Viva
España! Unha ciada que decidiu
a Enrique Patiño e Rufilanchas
fuxir das balas e dunha morte
cantada. Enrique, que non sabía
nadar, de San Pedro a San Roque
para entrar de novo na cidade en-
tre mulleres que levaban vender
á praza repolos e patacas. Outros
compañeiros sen sorte, como
Juan Lafuente, fillo de Xusto O
Seco, Enrique Roca, Rivadulla e
tamén Juan O Seco quedaron
presos. Algún deles serían dos
fusilados no Campo da Rata.

Mentras, Rufilanchas foi dos
que nadou na escuridade até che-
gar aos penedos de Bens ou dos
que polo monte deu chegado á
Silva de Arriba e alí acudíronno.
En Vioño, á beira da rúa Tanger,
gardouse por un tempo perto da
Fábrica de Mistos. Pero souberon
del e prendéronno. Sufriu tortu-
ras e logo dun consello de guerra,
no Campo da Rata unha noite de
xullo, con once compañeiros co-
ruñeses,  o deputado madrileño
foi pasado polas armas.♦
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Memoria de Ferro                           Antón Patiño Regueira

Co paxaro
na man
FRANCISCO CARBALLO

Éunha alegría ver
desaparecer tanto lixo
das rúas, tanto

autorismo nos dirixentes e
tanta tensión na sociedade.
Hai perante nós un cambio
cultural. Cumpría; urxía.

Mais teño a impresión
de que a actual sociedade
foxe dos problemas reais e
non se atreve na aposta por
solucións acaídas.
Conténtase con
divertimentos e cores
psicodélicas. Pode que a
miña observación esqueza
algúns condicionamentos
v.g. a inseguridade de
calquera solución
alternativa ás
abrumadoras dos
neoliberalismo esmagante.
Estámonos a contentar co
“paxaro na man” e deixar
outros cen voar”.

Non penso correcta esta
decisión branda. Insisto en
ollar a sociedade mundial
experimentando: FSM de
Porto Alegre, FSE en
Florencia etc. Primeiras
aventuras gobernativas de
Lula e medra organizativa
de partidos de esquerda á
beira de democracias algo
permisivas en África, Asia,
América Latina e mesmo en
Europa.

Atrévome a chamar a
atención do lector: é útil,
necesario, ilusionante,
valente, dar apoio,
militancia e votos ás forzas
que, se ven inda
minoritarias, ten
programas alternativas
viábeis xa. Estes partidos,
aproveitando as
regandixas democráticas
dos centrismos ou das
socialdemocracias, furan
no tecido social cando
logran migallas de poder
local, autonómico ou
estatal. Apostar por estas
formacións é acertar na
transformación do
presente. Deixalas ao pairo
para obter un paxaro na
man menos colérico ca o
das dereitas é atrasar o
tempo de cambios
profundos.

Creo que estas
formacións políticas,
sindicais ou culturais,
deben ollar a realidade
crúa na que vivimos e
poñer o dedo na chaga
para curar cicatrices e non
pedir riscos excesivos.
Igualmente tales
formacións non poden
desalentarse, hai fóra do
“poder” espazo para
actuar cara a horizontes
nobres e por vieiros á
sombra das árbores. Deuse
o 14M un paso cara á luz;
un paso tímido; agora
cómpre preparar os ánimos
para saltos deportivos. ♦♦

A não ser que sejamos uns extra-
ordinários actores, é dizer, uns
farsantes consumados, a imagem
própria que projectamos cara a
fora é sempre muito diferente da
que nós mesmos percebemos.

Bem sabemos que num cená-
rio não transcorre a vida real, que
é um espaço demarcado para eva-
dir-nos do acontecer quotidiano e
permitir o descanso psicológico.
Podemos responder com riso ou
lágrimas às emoções que sucedem
no cenário, mas sabemos que isso
é um parêntesis na realidade. A
formação, experiência estética e
cultural de cada um condiciona a
resposta, mas também a qualidade
da proposta artística e aqui é que
intervêm as dotes de simulação de
autores e intérpretes. 

No cenário os músicos de-
vem transmitir ao público o con-
teúdo emocional da obra. E fa-
lando de obras mestras, os intér-
pretes geniais rara vez traduzem
mais do que a metade do seu
conteúdo, e um ouvinte entendi-
do descodifica a metade da inter-
pretação, sem contar as suas pró-
prias interferências. É o ruído no
processo comunicativo.

É evidente que a vida real dos
artistas profissionais tem de se
contaminar pela actuação cénica,
pelo menos em aspectos estéticos
externos –atitudes corporais ou
vestimenta–, como também se
contagiam os espectadores. Sem
embargo a contaminação mais ha-
bitual nos últimos dois séculos é
ao contrário, da vida real do artis-

ta para as suas obras e interpre-
tações –a Sinfonia Fantástica de
Berlioz é consequência duma
frustrada paixão amorosa do com-
positor. A simbiose vida-obra ou
arte-ética é pura ficção cénica, vá-
lida apenas como proposta refle-
xiva. A primeira condição do ar-
tista é a sensatez, ainda que simu-
le uma tolemia continuada. Dalí
era um grande fabulador de si
mesmo, vendedor da sua própria
glória, e interpretando seu papel
até ao ponto de nos fazer crer que
ele era a sua própria criação.

A base formativa dum artista
são as técnicas expressivas, que
também lhe aproveitam no aconte-
cer social e faz com que alguns o
vejam diferente, mas não deixa de
ser um tipo normal, frequentemen-
te tímido, e até emocionalmente
inseguro quando sai da cena.

Júpiter, versão romana do
grego Zeus, e depois transubs-
tanciado no Deus Pai da Trinda-
de Cristã, é uma alegoria da luz
que rege as fontes da vida, física
e espiritual. Iuppiter lucendix ou
Deus do lóstrego são imagens
dum acto criativo espectacular e,
conscientes ou não, os artistas
tendemos a ser jupiterianos.

Uma perspicaz leitora, Sílvia,
fez-me alguns comentários e con-
cluiu com esta retranqueira frase:
“é que os músicos sois mui esqui-
sitos”. De tanto sentir os raios,
trovões e tempestades de Júpiter
podemos cair na extravagância.
Os ruídos da grandura dificultam
a comunicação. Um artista “es-

quisito” -o contrário do “exquisi-
to” espanhol- ainda que divino ou

jupiteriano é um fracasso -ruído
de coisa que se quebra.♦

O Bardo na Brêtema                          Rudesindo Soutelo

Esquisitos e jupiterianos

O deputado madrileño

Presos políticos no patio do cárcere da Coruña.

Libro dos exemplos
Borobó

A NOSA TERRA

O último e inmenso
xornalismo de Borobó nas
páxinas de A Nosa Terra.

Neste libro, afírmase no
compromiso político ao
tempo que o seu idioma de
elección, o galego,
recupera a escrita da que
estivera exiliado por
estrita prohibición.
O humor parece colocar
un roibén defensor
entre o contador e o que

se conta, unha ironía que engancha
o leitor e o leva insensibelmente
pola orixinal estrutra do relato.
Toda unha cátedra de xornalismo.



AllarizAllariz
■ EXPOSICIÓNS

UNHA VIAXE Á INDIA
A Fundación Vicente Risco
acolle esta mostra de foto-
grafía até o sábado 30.

■ MÚSICA

TAMAS QUARTET
O Roi Xordoacolle o ven-
res 23 ás 23:30 h. o concer-
to destes músicos, que des-
tacan por aventurarse no
jazz experimental de corte
europeu. Entrada 3 euros.

QUEMPALLOU
O grupo folque presentará o
seu novo traballo no Roi
Xordo o sábado 1 de maio.

AmesAmes
■ TEATRO

COUSAS
Títeres Cachirulo repre-
senta esta peza de Castelao
o venres 30 no Centro So-
ciocultural.

ArAr teixoteixo
■ TEATRO

COMO
UN LIBRO ABERTO
O Centro Cívico Cultural
acolle o venres 23 a actua-
ción de Caramuxo Teatro.

O BarO Barcoco
■ CINEMA

BAIXO O SOL
DA TOSCANA
É a película que poderemos
contemplar desde o venres
23 ao luns 26 ás 22:30 (o
domingo tamén hai sesión

ás 20 h.); Deep Bluepode-
remos ollala o domingo 25
ás 5 da tarde. O cine club
proxecta Astronautas este
xoves 22 ás 22:30; e o mér-
cores 28 e xoves 29, Zatoi-
chi á mesma hora.

■ EXPOSICIÓNS

A TRAVÉS
DAS ENERXÍAS
Pemite adquirir os coñece-
mentos básicos sobre as di-
ferentes fontes de enerxías,
transformación e consumo.
Na sala “J. Trincado” da
Casa Grande de Viloiraaté
o 25 de abril.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

ANNE HEYVAERT
Podemos contemplar os
seus gravados, até o venres
30, no Centro Internacional
da Estampa.

CarballoCarballo
■ TEATRO

EL GRAN TRAJE
La Sal Teatro estará no
Pazo da Cultura con esta
obra o martes 27.

CariñoCariño
■ TEATRO

AGNUS PATRIS
A compañía Teatro Bruto
representa esta obra o sábado
24 no Auditorio Municipal.

CerdidoCerdido
■ EXPOSICIÓNS

UNHA OBRA,
UNHA MIRADA
Esta mostra de óleos per-
manecerá até o venres 30
no Concello.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

O CINE
DE NON FICCIÓN
O venres 30 ás 20.30 na
sede do CGAI, presentara-
se o libro de Antonio
Weinrichter titulado Des-

vios de lo Real. El cine de
no ficción, coa presenza
do autor e do director do
Festival de Las Palmas
Claudio Utrera .

DISTRIBUCIÓN
DA RENDA EN GALIZA
O mércores 28 ás 12 h. pre-
séntase, na sede da Funda-
ción Barrié, esta obra que
analiza os factores determi-
nantes da actual distribu-
ción da renda galega, para
propor fórmulas que permi-
tan diminuir e paliar os pre-
sentes niveis de pobreza e
desigualdade no país.

■ CINEMA

CGAI
Dentro do espazo adicado á
Produción Galega,este xo-
ves 22 ás 20:30 h. vaise po-
der ollar o video de Xan
Leira, Castelao e os irmáns
da liberdade(2003). O ciclo
Fronteiras do Documental
continúa, o venres 23 ás 18
h, con The war game
(1966), dirixida por Peter
Watkins; o sábado 24 ás
20:30 h. proxectaraseThe
thin blue line (1987, Errol
Morris ); e o venres 30 ás
20:30 h. poderemos ollar
Roger and me(1989), de
Michael Moore. O venres
23 ás 20:30 h. comeza o ci-
clo 5 Cineastas Africanos,
coa fita de Abderrahmane
Sissako, La vie sur terre
(1998) e La projection
(1999), de Marie Jaoul de
Poncheville. O sábado 24 ás
18 h. proxectarase Yam Da-
abo(1986), de Idrissa Que-
draogo; o luns 26 ás 20:30,
Mortu Nega(1988), de Flo-
ra Gomes; e o martes 27 á
mesma hora, chegará
Guimba, un tyran, une
epoque(1995), dirixida por
Cheick Oumar Sissoko. O
venres 30 ás 18 h. tocaralle
o turno á película de José
Laplaine, Macadam Tribu
(1996). A homenaxe ao di-
rector xaponésAkira Kuro-
sawa presenta, o mércores
28 e xoves 29 ás 20:30, a fi-
ta A nova lenda do grande
judo (1945). Máis informa-
ción en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

ALEJANDRO
GONZÁLEZ PASCUAL
A galería Ana Vilasecoorga-
niza esta retrospectiva sobre
o pintor, composta de 24
óleos sobre táboa e 10 debu-
xos de troncos, montes e bo-
degóns. Até o 14 de maio.

MARÉ NEGRA
O Colexio Profesional de
Xornalistas de Galiza,en co-
laboración con Burla Negra-
Nunca Máis,presenta esta
mostra, que xa percorreu
gran parte da península asi
como, tamén, o Parlamento
Europeo, na Escola Universi-
taria de Arquitectura Técnica
até o 4 de maio de 9 a 21 h.

PLEINE MER
Mostra de Jean Gaumy
que se pode ollar na Funda-
ción Caixa Galicia até o
venres 30.

MINGOSTEIXEIRA
O pintor, fotógrafo e ilustra-
dor, cunha obra moi perso-
al, de rasgos líricos e expre-
sionistas, ocupará a galería
Coarteaté o 30 de abril.

ANTÓN MOUZO
O Casino Atlánticoacolle un-
ha mostra súa até o 28 de abril.

PRINCIPIÑOS
Podemos ver esta serie de
retratos de princesas, infan-
tes, damas e duques até o
16 de maio no museo de
Belas Artes.

MIES VAN DER ROHE
Arquitectura e Deseño en St-
tugart, Barcelona e Brno.
Organizada polo Vitra De-
sign Museum, a mostra
axunta os mellores deseños
de mobles do arquitecto, do
período 1927-31, e presenta-
dos no seu contexto de crea-
ción: as vivendas experimen-
tais en Weissenhof, Stuttgart;
o Pavillón Alemán en Barce-
lona e a Vila Tugendhat en
Brno. Ludwig Mies van der
Rohe (Aquisgrán, 1886 -
Chicago, 1969) é considera-

do, tanto polo seu legado ar-
quitectónico como polo seu
labor académico e organiza-
tivo, como un dos mestres de
maior trascendencia e in-
fluencia na arquitectura do
pasado século. Na Funda-
ción Barrié até o 2 de maio
(www.fbarrie.org).

CENTRO
DE FORMACIÓN
DO BANCO PASTOR
A mostra reúne maquetas e
paneis dos oito anteproxectos
presentados por outros tantos

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

Ordes celebra, entre o 23 e o 25 de
abril, un feixe de actividades in-
dustriais e de lecer. Coincidindo
coa súa Festa do Champiñón,que
lle serve de cerne á tempada deste
produto, o Concello organiza ta-

mén unha feira de maquinaria
agrícola e a Semana da Moda.
Nesta ocasión, os quince obradoi-
ros da asociación Trastámaraor-
ganizan un desfile coas súas pro-
pias creacións.♦

Moda e cociña en OrdesModa e cociña en Ordes
O O TTrinquerinque
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☞ O ABRAZO PARTI-
DO. Nun espacio barrial

reducido do centro de Buenos
Aires, o director Danuiel Bur-
man, recrea a historia dun mo-
zo que soña con marchar a Eu-
ropa pero está enraizado coa
súa familia e os amigos. Soña
co regreso dun pai que o aban-
donou cando neno pero que el
imaxina entre heroi e traidor.
Premio ao mellor actor no Fes-
tival de Berlín.

☞ STARSKY & HUTCH.
Parodia da mítica serie

policíaca dos anos setenta. Dous
detectives desastrosos loitan
contra o crime sen demasiado
éxito. Guión áxil e divertido,
cunha magnífica interpretación
do dúo Ben Stiller e Owen Wil-
son (Zoolander).

☞ A FIESTRA SECRE-
TA. Un escritor recibe a

visita dun home que di que lle
plaxiou un dos seus contos, por
iso deberá demostrarlle que
non é certo, xa que senón terá
que facer fronte ás súas amea-
zas. Intriga tramposa.

☞ O SECRETO DOS
MCCANN. Película fa-

miliar de calidade. Dous vellos
irmáns e un neno de catorce
anos. Ben os protagonistas, o
sempre magnífico Michael
Caine e Robert Duvall. Orixi-
nal, sen sairse das convencións

☞ FANFAN LA TULIPE.
Para fuxir dun matrimo-

nio ao que lle obriga o pai dunha
das súas conquistas, Fanfan alís-
tase no exército e por erro é acu-
sado dunha intriga para espiar os
plans de guerra de Francia. Por
sorte, terá a axuda dunha cínga-
ra. Comedia de aventuras.

☞ VIDAS ALLEAS. Un
home dedícase a matar

persoas solitarias e asumir a
súa identidade, até que a poli-
cía descobre as súas activida-
des e comeza a perseguilo.
Suspense previsíbel.

☞ DÚPLEX. Unha parella
nova compra unha casa

moi barata que ten unha inquili-
na no piso superior. Cando se
van a vivir alí, atopan a unha ve-

lla de armas tomar da que vai ser
difícil desfacerse.

☞ E ENTÓN CHEGOU
ELA. Un executivo ma-

niático con problemas sentimen-
tais atópase cunha vella compa-
ñeira do colexio. A partir de en-
tón danse todo tipo de situacións
que amosan a incompatibilidade
de caracteres entre ámbolos. Ri-
sa asegurada cun fantástico Ben
Stiller (Algo pasa con Mary).

☞ SYLVIA. Autodestruti-
va, ciúmenta e depresiva,

Sylvia é unha poeta que casa
con outro poeta, pero os ciúmes
dela e unha infidelidade do seu
home fan fracasar a relación, de
modo que a parella racha e ela
súmese nunha crise.

☞ PETER PAN. AAVEN-
TURA . Primeira versión,

con actores reais, do conto clá-
sico. A apertura ao sexo e os di-
lemas da adolescencia aparecen
con claridade e forza. Magnífi-
cos os diálogos entre o Capitán
Garfo e Peter Pan. O célebre pi-
rata acaba tragado por un co-

crodilo, mentres os nenos o al-
cuman de “vello, só e acabado”.
O guión resulta bastante fiel á
dureza dos contos tradicionais.

☞ NICOTINA. Comedia
negra que narra os obstá-

culos casuais que pon o tabaco á
operación que preparan tres ho-
mes de distintas idades para, a
cambio de vinte diamantes, ven-
derlle á mafia rusa un programa
de acceso a un banco suízo.

☞ DESAPARICIÓNS.
Uns indios fuxidos dun-

ha reserva secuestran á filla
dunha granxeira. Esta, coa
axuda do seu pai, que viviu
moitos anos entre os indios, sé-
guelles a pista coa intención de
liberar a rapaza.

☞ A MALA EDUCA-
CIÓN . Historia dun se-

minarista que acabará sendo tra-
vesti e ionqui. Almodóvar volve
demostrar que é un gran director
de actores, pero que non é capaz
de enfiar ben unha trama. Xiros
innecesarios que, polos pelos,
non fan naufragar a película.♦

CarCar teleirateleira

O vindeiro xoves 29 ás 20:30 h. no
Auditorio do Concello de VIGO po-
deremos ver a fita O meu tío,diri-
xida en 1958 porJacques Tati,
dentro deste ciclo organizado pola
Universidade de Vigoe o cineclu-
bePontevedra, en coordinación co
cineclube universitarioKinemada
cidade olívica e o cineclubePadre
Feixóo de Ourense. A mesma fita

vaise proxectar, o martes 4 de maio
ás 19:30 e 22:15 h, no Espazo pa-
ra a Cultura Cajamadridde PON-
TEVEDRA . Proxectaranse en total
seis traballos fundamentais, en for-
mato cinematográfico e en VOS, co-
mo mostra de seis visións diferen-
tes e coetáneas en tres países do
mundo, entre 1950 e 1960. O pre-
zo por sesión é de 3 euros.♦

Cinema ClásicoCinema Clásico

O veterano grupo arxentino presenta o
seu último disco La argentinidad al palo,
rock, ska e letras directas e transgresoras
que poderemos escoitar o xoves 22 na sa-
la Capitol de SANTIAGO ; o venres 23 no
Playa Clubda CORUÑA; e o sábado 24 na
Burbujade OURENSE, acompañados pola
banda local Lamatumbá.♦

BersuitBersuit

Novidoso musical, dirixido e in-
terpretado polo actor e humorista
Carlos Blanco; xunto con Ra-
món Pinheiro, na percusión; o
DJ Nathan e Ugía Pedreira,
mestura a narración oral, a músi-

ca tradicional e o ritmo dun dj en
directo. Estarán, o sábado 24, no
pazo Emilia Pardo Bazánde
SANXENXO ; e o xoves 29 e ven-
res 30 no teatroPrincipal de
PONTEVEDRA .♦

DilleiDillei

Alejandro
Glez.

Pascual
mostra os

seus óleos e
deseños na
galería Ana
Vilaseco da

CORUÑA.

John Zorn
participa
no Festival
de Jazz da
Fundación
Barrié da
CORUÑa, ao
igual que a
Tuxedo Big
Band, á
esquerda.



arquitectos bolseiros da Fun-
dación ao concurso por invi-
tación para a construción dun
Centro de Formaciónpara
Banco Pastor na Granxa do
Pampillal (Mondego, Sada).
Na sede da Fundación Barrié
até o 2 de maio.

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

■ MÚSICA

LOS CORONAS
O mércores 28 no Playa
Club, o mellor combo de
música surf presenta os te-
mas do seu terceiro longa
duración, Caliente Caliente,
no que se inclúen demole-
doras revisións de clásicos
dos Beatles, Dick Dale ou o
californiano P. F. Sloan.

SINFÓNICA DE GALICIA
Vai dar un concerto, o ven-
res 23 ás 20:30, no Pazo da
Ópera, dirixida por Rober-
to Abbado.

ANTONIO VEGA
Un dos grandes músicos do
pop español, e ex compo-
ñente do grupo da movida
madrileña Nacha Pop,dará
un concerto este xoves 22
ás 21 h. no Pazo da Ópera.

JOHN ZORN
O IX Ciclo de Jazz,que orga-
niza a Fundación Barrié,
continúa o sábado 24 co con-
certo deste saxofonista, que

tocará xunto coa excelente
banda Electric Masada, ás
20:30 h. no Pazo da Ópera. O
domingo 25 poderemos es-
coitar á Tuxedo Big Band
presentando o seu último pro-
xecto Count Basie Centennial
Project, acompañada polo sa-
xofonista Harry Allen . As in-
vitacións, gratuítas, pódense
retirar na sede da fundación o
día do concerto de 12 a 14 h.
e de 17:30 a 20:30 h.

FerrFerr olol
■ EXPOSICIÓNS

CARME CHACÓN
A mostra O gardián da Por-
tapódese visitar, até o venres
30, na galería Sargadelos.

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.

■ TEATRO

ENSAIO
Teatro do Noroestefará un-

ha representación o xoves 22
no C.C. Torrente Ballester.

GondomarGondomar
■ CINEMA

ILLADOS
Illados (A memoria dos pre-
sos de 1936 na illa de San
Simón), dirixida por Anto-
nio Caeiro, será proxectada,
e presentada polos seus guio-
nistas Clara Mª de Saa e
Xoán A. Gonzáleze por An-
tón Mascato, ademais de
contar coa presenza do direc-
tor, o venres 23 ás 20:30 no
Auditorio Lois Tobio. A se-
gunda proxección, A memo-
ria nos tempos do volfram,
será presentada polos profe-
sores Gonzalo Navaza e
Carlos Méixomee o conce-
lleiro Xosé L. Mosquerano
mesmo lugar e hora pero o
sábado 24. Entrada libre.

LalínLalín
■ MÚSICA

REPICHOCA FOLC
O sábado 24 o pub Barriga
Verde acollerá unha jam
sessionfolqui.

LugoLugo
■ CINEMA

UNA VENTANA
HACIA LA MÚSICA
Dentro deste proxecto, que
Caixa Galiciapretende con-
vertir nun espazo para a di-
vulgación e o coñecemento
da ópera, este xoves 22 pode-
remos ver un documental so-
bre a figura de Sir George
Solti, un dos máis grandes di-
rectores de todos os tempos.

■ CONFERENCIAS

ANDRÉSABERASTURI
Dentro do ciclo Periodismo
do s. XXI, organizado por
Caixanovae o concello, du-
rante abril e maio no Círculo
das Artesás 20:30 h, terán lu-
gar unha xeira de conferen-
cias. Este xoves 22, Andrés
Aberasturi falará sobre La cy-
ber fe. Historia en la red.O
próximo xoves 29 será Rosa
Mª Mateo quen o faga sobre
25 anos de comunicación.

■ EXPOSICIÓNS

LOS SONIDOS
DEL SILENCIO
Poderemos ver esta mostra
de Carlos Díezaté o martes
27 na sala Clérigos.

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

■ MÚSICA

MOON CRESTA
Este xoves 22, no Clavicém-
balo, estará en concerto o
recoñecido grupo vigués de
rock e funk-nervioso, acom-
pañado polo Maestro Reve-
rendo. O próximo xoves 29,
no mesmo lugar, poderemos
escoitar ao bluesmangalego
Víctor Aneiros e banda,
presentando o seu último
compacto Live in Montre-
aux. O venres 30 tocará o
excelente quinteto de jazz
do guitarrista e compositor
americano-pakistaní Rez
Abbasi. Máis info en
www.clavicembalo.com.

MoañaMoaña
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ DELARRA
A galería Arga (Concepción
Arenal 250) adica o seu Sa-
lón de Primaveraa este es-
cultor monumentalista cuba-
no, ademais de pintor, que
ten obra en todo o mundo.
Na mostra poderemos con-
templar diversa documenta-
ción fotográfica sobre a súa
obra escultórica –ademáis
dun busto que lle fixo a Ca-
milo Caamaño Xestido, ami-
go persoal seu e comisario da
exposición– xunto con diver-
sas lenzos pictóricos e unha
revista de prensa. No mesmo
lugar poderemos ollar unha
pequena exposición da obra
do propio Camilo Caama-
ño.Até o 30 de abril.

MugardosMugardos
■ ACTOS

TEMPO
DAS MATEMÁTICAS
O Consello Escolar Munici-
pal e o Concello promoven
un amplo programa de activi-
dades en torno ás matemáti-
cas que pretenden implicar a
toda a comunidade educativa
e á cidadanía, organizando
multitude de actividades con
carácter aberto. Até o venres
23 ás 18:30 h. vaise desen-
volver, no Colexio Loyola,o
ciclo Matemáticas no Cine,
no que se van proxectar as fi-
tas Matrix ; El Indomable
Will Hunting ; Hackers; Pi-
Fe en el caos; Moebius; Cu-
bee Unha mente marabillo-
sa. Durante todo o mes os
centros de ensino participa-
rán no Concurso de Fotogra-
fía Matemáticae proxecta-
ranse os audiovisuais Donald
no país das matemáticase a
serie Universo Matemático.

MurMur osos
■ TEATRO

BICOS CONLÍNGUA
Con esta peza, escrita por Su-
so de Toro, Cándido Pazó,
Avelino Gonzáleze Xabier
Lama entre outros, Talía Te-
atro presenta unha proposta,
sincera e cargada de inten-
ción, sobre a situación socio-

lingüística do galego en dife-
rentes facetas das nosas vi-
das, sempre cun, gratificante,
sorriso na cara. Represéntase
o mércores 28 no Centro Cul-
tural e Xuvenil. No mesmo
lugar, o venres 30, Bucanero
& Eme 2 Produciónsrepre-
sentará Tres Notas.

NigránNigrán
■ ACTOS

ROTA DE PRIEGUE
Dentro do programa de sen-
deirismo quincenal, que
permite coñecer o patrimo-
nio petroglífico, a fauna e a
flora do concello, este do-
mingo 25, as persoas inte-
resadas deben concentrarse
na Oficina de Turismode
Gaifar ás 10 da mañá.

NoiaNoia
■ MÚSICA

APHONIC & K ERTULER
Dentro da xira Silennce 04,
tocarán na salaZona Sur
este venres 23 ás 23 h. cos-
tando a entrada 3 euros.

OrOr tigueiratigueira
■ TEATRO

SCHSSS... CALMA
Fulano, Mengano e Cita-
no chegan con esta obra o
sábado 24 ao Teatro da Be-
neficencia.

OurOur enseense
■ EXPOSICIÓNS

LEOPOLDONÓVOA
Podemos ollar a retrospec-
tiva sobre este autor, Obras
para unha década 1993-
2003, na Aula de Cultura
de Caixanova até o 16 de
maio. O mesmo lugar aco-
lle a mostra Madre: Tribu-
to a Teresa de Calcuta.

SENDAS DA FIGURACIÓN
GALEGA ACTUAL
O Ateneoacolle, até o ven-
res 23, esta mostra de An-
selmo Iglesias.

EFRAÍN ALMEIDA
Ten unha mostra tituladaLas
Lágrimas na galería Marisa
Marimón. Aínda que estudou
pintura, escultura e gravado,
a finais dos oitenta decide
traballar coa escultura en
madeira, onde se percibe a
influencia da artesanía do
noroeste brasileiro, do Ceará,
a súa rexión de orixe. Nesta

ocasión poderemos contem-
plar, ademais de esculturas,
acuarelas e taraceas, coas bá-
goas como principal argu-
mento. Até o 8 de maio.

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.). 

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

MARÍA ZAMBRANO
Diálogo romántico con Ma-
ría Zambrano é a mostra
que podemos contemplar
na Fundación Camilo José
Celaaté o 30 de abril

PontearPonteareaseas
■ MÚSICA

COROCLÁSICO DEVIGO
Este sábado 24 ás 9 da noi-
te dará un concerto no con-
vento de San Diego de Ca-
nedo,baixo a dirección de
Joaquín Carvajal, cun
programa de obras sacras
coma o Requiem,de Fauré.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

GOLFIÑOS
É unha nova formación es-
pecializada en música para
crianzas que ofrecerán con-
tos e cancións este sábado
24 ás 11:30 no Pazo da
Cultura, dentro do progra-
ma de animación á lectura
do Concello “A hora do
conto: cos pés na lúa” e que
ten lugar todos os sábados
dirixida por Pavís-Pavós.

■ CINEMA

BALZAC E A
COSTUREIRIÑA CHINESA
O cineclube Pontevedra
proxecta esta produción
franco-chinesa, dirixida por
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Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
luns.

Pódese
facer

a través
do correo,

Aptdo.
1.371,
36200

Vigo; por
Telf., 986
222 405,

por Fax
986 223

101ou
correo

electrónico
info@ano-

saterra.com

Esta peza de Margaret Edson, di-
rixida por Lluis Pasqual e inter-
pretada por Rosa María Sardá,
Fernando Guillén, Dora Santa-
creu, Mercé Pons e Pau Miró,

será representada o xoves 22 e
venres 23 ás 20:30 h.no teatro Ro-
salía de Castroda CORUÑA; e o
sábado 24 e domingo 25, ás 20:30,
no C.C.Caixanovade VIGO.♦

WWitit

Organizado polo IGAEM en SAN-
TIAGO , convértese en punto de
encontro dos profesionais da Ga-
liza e do Estado e nela podere-
mos ver as últimas propostas de
26 compañías, 19 galegas. Este
xoves 22 ás 18:30 h. no teatro
Galánpoderemos ver O canto do

Dime Dime,da Factoría Teatro;
o venres 23 ás 16:30, os madrile-
ños de Teatro Meridional repre-
sentarán Dioniso Guerra;e o sá-
bado 24 ás 20:30,. chegará Cam-
baleo Teatrocoa representación
de Para Nada. O outro espazo de
representación é a sala Nasa, na

que estará, o venres 23 ás 00:30,.
a compañía Sapristi e o seu es-
pectáculo de humor, contrastes,
música e clown Hotel Run; o sá-
bado 24 chegará, para o peche da
feira, unha sorpresa, quizais en
formato musical. Máis informa-
ción en www.igaem.xunta.es.♦

XII Feira do XII Feira do TTeatreatro de Galizao de Galiza

Talía Teatrovai representar esta obra,
o vindeiro xoves 29, no C.C. Torrente
Ballester deFERROL; o venres 30 fa-

ráo na Casa da Culturade BURELA ; e
o sábado 1 de maio estará no Teatro
da Beneficenciade ORTIGUEIRA .♦

MolièrMolièr e Finale Final

Esta compañía representa a obra
Fobias. Unha estraña noite na
casa de Luís Mendía,de José
Luis Prieto, baixo a dirección
de Lino Braxe, o sábado 24 ás
22:30, no Auditorio Municipal

de CANGAS; o venres 30 poderé-
mola disfrutar dela no Centro
Multifuncional do CARBALLIÑO ;
e o domingo 2 de maio chegará á
Casa da Culturade SAN SADUR-
NIÑO .♦

LagarLagar ta, Lagarta, Lagartata

Caixa Galiciaorganiza este ciclo de
conferencias no que poderemos es-
coitar ao xornalista Diego Carcedo
que dará a charla La Corresponsa-
lía, periodismo sin fronteras, o
mércores 28 no centro da rúa Médi-
co Rodríguezda CORUÑA, e o xoves

29 noHotel Almirantede FERROL.
O mércores 28, na Aula Sociocultu-
ral da entidade enOURENSE, Car-
men Sarmiento falará sobre La
mujer, el sur de todos los nortes; re-
petindo ao día seguinte na Aula So-
cioculturalde PONTEVEDRA .♦

25 anos de comunicación25 anos de comunicación

Ensaio será
representada

polo Teatro
do Noroeste

este xoves
22 en

FERROL.

O
Clavicémbalo
de LUGO
acollerá a
actuación do
galego
Víctor
Collote, á
esquerda, o
próximo
xoves 29; e
a do
quinteto de
jazz Rez
Abbasi coa
cantante
Kiran
Ahluwalia, o
venres 30. 

Bicos con lingua será representada o mércores 28 en MUROS. Kurt Elling
canta este
domingo
25 en
PONTEVEDRA
dentro do
ciclo Voces
do Jazz.



Dai Sijie no 2002, o mérco-
res 28 ás 20 e 22:15 h. no
Palacete de Mendoza.

■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
Imaxes fotográficas capta-
das polo vigués Javier Te-
niente sobre as diferentes
actividades dos homes e
mulleres que viven do mar
galego. Na sala de Caixa-
novada Praza de San Xosé
até o 15 de maio.

GALICIA
CAMIÑO CELESTE
Esta mostra de fotografías
pódese ollar, até o 29 de
maio, na Fundación Caixa
Galicia.

ANTONIO HEREDERO
Exhibe as súas acuarelas no
Casino Mercantilaté o xo-
ves 30.

ÁLEX VÁZQUEZ
A súa obra pódese ollar até,
o 1 de maio, na sala Caixa-
nova.

O OLHAR DE ULISSES.
CONTRA A RESIGNAÇOM
O local socialReviravolta
acolle esta mostra até o
venres 30.

MÓNICA VILA
As súas pinturas amósanse, até
o venres 23, na sala Teucro.

DIEGO RIVERA
Até o 23 de maio exhíbense
no Edificio Sarmiento desta-
cadas obras do pintor mexi-
cano pertencentes á colec-
ción do Estado de Veracruz.

■ MÚSICA

FESTIVAL
MÚSICA 5 ESTRELAS
Terá lugar no Recinto Fei-
ral o sábado 24 ás 19:30 e
nel tocarán os leoneses Ca-
fé Quijano, os clasicos do
rock español Los Secretos,
e o grupo de pop latino Los
Cucas. A entrada pode ad-
quirirse por anticipado nas
tendas Tipo, en www.tick-
tackticket.com (902 888
902), en www.caixagali-
cia.es (902 434 443), ou, o
día do concerto, no propio
recinto a partir das 16 h., a
un prezo de 15 euros.

VOCES DOJAZZ
O domingo 25 ás 21 h. no
Pazo da Culturapoderemos
escoitar a voz barítona do
orixinario de Chicago Kurt
Elling , referencia indiscutí-
bel entre as novas voces do
jazz. Venda anticipada por 5
euros no 902 434 443 ou en
www.caixagalicia.es, ou 6
na billeteira.

■ TEATRO

COUSAS QUE PASAN!
Esta obra será representada
por Migallas Teatro este
xoves 22 no teatroPrincipal.

O PorriñoO Porriño
■ MÚSICA

NOITE DE HIP HOP
O sábado 24 ás 23 h. no Li-

ceumdará un concerto o ve-
terán rapeiro afrohispano
Doble Ache, que destaca
por uns textos intelixentes e
os xiros poéticos, acompa-
ñado pola formación coru-
ñesa La Galerna. O venres
30 ás 23 h, poderemos es-
coitar á Quenlla, mestura de
música tradicional, recollida
por eles mesmos, con textos
de autores comprometidos
na recuperación da memoria
histórica, da cultura e da
dignidade do pobo galego.
Máis información e entradas
en www.barliceum.com.

RibadeoRibadeo
■ EXPOSICIÓNS

JAVIER BAULUZ
As súas fotografías amó-
sanse na Casa da Cultura
até o xoves 29.

CATRO MANS
DE PINTURA
O O.M.I.C. presenta, até o
sábado 30, unha selección
da obra de varios autores.

■ TEATRO

HOTEL RUN
Sapristi subriá ás táboas do
Auditorio Municipal con
este espectáculo de humor,
contrastes, música e clown,
o domingo 25.

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
■ TEATRO

OBRAS COMPLETAS
DE W. SHAKESPEARE
Producións Librescena
vai representar esta obra o
venres 23 na Casa da Cultu-
ra Pintor Lloréns.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

DOUS MIL ANOS
DE GALICIA
O Museo do Pobo Galego
desenvolve, até o sábado 24,
os encontros O Feito Dife-
rencial no Dereito no que
participarán multitude de
ponentes. Máis información
en www.museodopobo.es.

■ EXPOSICIÓNS 

PAULA MARIÑO
Exhibe a súa obra, baixo o tí-
tulo A Fuxida,na galería Es-
pacio 48até o domingo 25.

ÁNGEL GARRAZA
Preséntanos as súas escul-
turas, até o 30 de maio, na
galería Sargadelos.

BUSCANDO PALABRAS
A serie de gravados de
Montse Amigo amósanse
no teatro Galán até xuño.

JAVIER SANZ
O pintor presenta Arte Urba-
no, até o martes 4 de maio,
na galería José Lorenzo.

CARME ALGARA
Na galería Sargadelos po-
demos contempar a súa ce-
rámica até o sábado 30.

XEOMETRÍAS DA LUZ
O traballo de José María
Seijasexhíbese na sala Es-
pacio 48até o 19 de maio.

No mesmo lugar podemos
ver até o domingo 25 A fu-
xida de Pablo Mariño.

ANNE HEYVAERT
A mostra Retratos de Car-
tón pódese visitar até o sá-
bado 30 no Correo Gallego.

AROMAS
Un conxunto de obras de ta-
maño reducido do escultor
basco Eduardo Chillida pó-
dense ollar na Fundación Cai-
xa Galicia até o 2 de xullo.

LUGARES EVÍAS
DE PEREGRINACIÓN
Sobre os Sacromontes Pie-
monteses e Lombardosaté
o 2 de maio no Museo das
Peregrinacións.

EDUARDO CHILLIDA
Aromastitúlase a súa mos-
tra na Fundación Caixa
Galicia, onde a poderemos
ollar até o 2 de xuño.

LEIRO 1975-2000
Ceci n’est pas un vai
surrèalismemostra os co-
mezos de Leiro a través das
primeiras esculturas surrea-
listas. Na Fundación Gra-
nell até 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.

■ MÚSICA

SONS DA DIVERSIDADE
Este ciclo de concertos do
Concello desenvolverase no
Auditorio da Galiciaaté fi-
nal de ano, coa idea de amo-
sar diferentes tendencias da
creación actual no mundo. O
artista guineano Manecas
Costa, que destaca pola for-
ma melódica e virtuosa de
tocar a guitarra, presenta o
seu segundo álbum Paraiso
di gumbe,o venres 23 ás 21
h. As entradas poderanse re-
coller antes da celebración
dos concertos no Auditorio
de 12 a 14 e de 17 a 20 h. a
un prezo de 12 euros (6 euros
para estudantes e xubilados)
encargar nos telf. 981 571
026 e 981 573 979, ou o
mesmo día do concerto, até a
hora de comezo, de haber
prazas disponibeis. Máis in-
formación en http://sons.san-
tiagodecompostela.org.

JONATHAN RICHMAN
O mítico músico norteame-
ricano, considerado como un
poeta do rock, estará, xunto

III PREMIO DE POESÍA
AFONSOEANES DOCOTÓN
Poderán concorrer autores de calquera
nacionalidade, con poemas orixinais e
inéditos e escritos en lingua galega, con
total liberdade de tema e forma, contan-
do cun mínimo de 500 versos. Presenta-
ranse 5 copias de cada obra, escritas a
máquina ou ordenador, que deberá levar
candanseu título, pero neles só figurará
o pseudónimo ou lema do autor. Os
seus dados persoais introduciranse nun
sobre pecho, co pseudónimo e título da
obra no exterior, que se remitirá, antes
do 25 de xuño, ao Apartado de Correos
nº 18 de Negreira-A Coruña. Estabelé-
cese un único premio de 1.200 euros e a
publicación da obra galardoada na co-
lección Varilongo/Poesíade tresCtres
Editores, que se dará a coñecer no mes
de outubro polo xurado.

ESCOLA DE
ALTOS ESTUDOSMUSICAIS
O centro xestionado pola Consellaría de
Cultura,a través do IGAEM,ven de abrir
o proceso de selección e admision de
alumnos que integrarán a promoción
2004-2006, tendo preferencia os músicos
galegos ou residentes, menores de 25
anos, que estean en posesión do título de
Grao Medio ou Superior de Conservato-

rio e os que, a xuízo do tribunal, acredi-
ten un nivel suficiente no dominio instru-
mental. As solicitudes poderán entregar-
se, até o luns 26, no rexistro do IGAEM
(Pavillón de Galiza,San Lázaro s/n San-
tiago de Compostela) e as probas terán
lugar o 8 e 9 de maio no Auditorio de Ga-
liza, para un total de 12 especialidades
musicais que contempla o plano de estu-
dos da Sección de Especialización. Máis
información en www.igaem.xunta.es.

CONCURSO
DOS MAIOS EN PONTEVEDRA
O Concello convida a todas as crianzas,
mocidade, centros de ensino, aso-
ciacións culturais, veciñais e xuvenís
que estean inscritas na Casa do Conce-
llo, antes das 13 h. do venres 30 e pre-
senten 10 copias dos cantares xunto cos
dados do solicitante, a participaren nes-
te concurso, que se vai celebrar o 1 de
maio ás 11 horas na Praza da Ferrería.
Os maios que participen terán dereito á
tradicional rosca e a unha gratificación
de 150 euros, salvo que sexan elimina-
dos por incumprimento das bases, e de-
berán presentarse ao xurado na Ferre-
ría ás 11:30 h. coa Benvida ao Maio.
Haberá premios para o mellor maio,
mellores cantigas, interpretación, co-
roa, un premio especial para os centros

escolares de 300 euros e premio espe-
cial á figura de 450 euros.

CURSOS DOCENTROVECIÑAL E
CULTURAL DE VALADARES
Esta asociación viguesa organiza un cur-
so de Iniciación a fotografía, que im-
partirá o profesional Alberto Costas
Barreiro, de maio a agosto, os luns de
21 a 22:30 h. ou os mércores de 11:30 a
13 h. ou de 21 a 22:30 h. O prezo é de
11 euros para os socios e de 17 para os
non abonados. Os sábados pola mañá,
en horario por concretar, o profesor na-
cional de música, Pablo Germán Gua-
rrera vai dar un curso de Guitarra es-
pañola cun máximo de 4 alumnos por
hora, cun prezo de 13 euros por mes pa-
ra socios e de 19 para os que non o se-
xan. Entre o 3 e o 7 de maio desenvol-
verase un Curso básico de
aplicador/manipulador de produtos fi-
tosanitarios,cunha duración de 21 ho-
ras (13 teóricas, no C.V.C. de Valadares
e 8 prácticas e exame no Centro de For-
mación e Capacitación de Salceda de
Caselas), rematando o prazo de inscrip-
ción o venres 23. Para os maiores de 50
anos a asociación desenvolve, en cola-
boración co Concello, o curso de Pintu-
ra, psicoloxía e cromoterapiaO Sentir
de Vigo, os luns e mércores de 17 a 19 h

desde o 5 de maio cun prezo de 3 euros
para os socios e 5 para os non socios.
Máis información na Secretaría do C.V.C.
de Valadares ou no telf. 986 467 053.

CURSO DEXOGOS EDEPORTES
POPULARES ETRADICIONAIS
O Centro de Interpretación de Xogos
Popularesde Ourense está a preparar es-
te encontro, que se vai celebrar no Cen-
tro Cultural da Deputaciónde Ourense
entre o 28 e o 30 de maio, co que preten-
den promover o debate sobre o porvir
dos xogos populares e a creación dunha
rede galega de todos aqueles colectivos e
clubes que estean interesados na materia.
Ademais o Comité Organizador convida
a todos os interesados a presentar comu-
nicacións libres relacionadas coa investi-
gación etnográfica, a aplicación no ensi-
no ou calquera aspecto derivado dos xo-
gos tradicionais, que deben remitirse, an-
tes do venres 23 de abril por correo con-
vencional (r/ Murillo 20, baixo - 32002,
de Ourense) ou electrónico a palao@al-
tega.com. As comunicacións poderán es-
tar escritas en galego, portugués ou espa-
ñol, non deberán exceder ás 10 páxinas
de 30 liñas cada unha e 70 caracteres por
liña, e o autor disporá de 20 minutos no
marco do curso para expor o tema e 5 pa-
ra preguntas.♦

ConvocatoriasConvocatorias

N
º 

1.
12

5 
●

A
no

 X
X

V
II 

●

D
o 

22
 a

o 
28

 d
e 

ab
ril

 d
e 

20
04

CONSELLARÍA DE CULTURA,
COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO
Véñense de convocar bolsas para a realiza-
ción de prácticas en oficinas de información
turística durante o verán de 2004. Poderán
optar a elas os técnicos superiores en infor-
mación e comercialización turísticas, o estu-
dantado e titulados da diplomatura de Turis-
mo e os técnicos de empresas e actividades
turísticas. A dotación económica será de 820
euros brutos mensuais. As solicitudes deben

ser remitidas á dirección Xeral de Turismo.

CONSELLARÍA DE FAMILIA ,
XUVENTUDE, DEPORTE E
VOLUNTARIADO
Esa consellería acaba de regular as prazas
xuvenís dentro do programa Campaña Ve-
rán-2004 e de proceder a súa convocatoria.
Os participantes disporán dun programa de
actividades de caracter sociocultural, recre-
ativo, formativo e convivencial, dun servi-

zo de aloxamento en albergues, residencias
ou campamentos xuvenís, manutención en
réxime de pensión completa. A información
sobre esta campaña atópase detallada na
páxina web www.rix.org ou na Dirección
Xeral de Xuventude, Deporte e Voluntaria-
do, nos servizos e oficinas locais de Xu-
ventude das delegación provinciais. As so-
licitudes deberán presentarse antes do 27 de
abril no rexistro xeral da consellaría ou no
das delegacións provinciais.♦

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

Neste festival, que está de xira po-
lo país, podemos escoitar a Tri Bus
Band e varios DJs., ademais de es-
pectáculos de baile e videocrea-
ción. O sábado 24 ás 21 h. chega ao
Multiusos de Sar de SANTIAGO , on-

de poderemos escoitar, ademais, ao
grupo andaluz Las Niñas. O sába-
do 30 á mesma hora celebrarase no
Pavillón das Travesasde VIGO, e o
programa complétase coa banda
Diamond Dogs.♦

O Xacobeo coa mocidadeO Xacobeo coa mocidade

ELSA DORFMAN

O poeta do
rock estado-

unidense
Jonathan
Richman,

xunto
Tommy

Larkins,
tocan este
venres 23
no Capitol

de
SANTIAGO.

Javier Sanz
mostra a
súa obra
na galería
J. Lorenzo
compostelá.



co percusionista Tommy
Larkins, o venres 23 ás 23
h. na sala Capitol, para apre-
sentar en directo o DVD, gra-
vado no Great American
Music Hall de San Francis-
co, Take Me to the Plaza. A
entrada pode adquirirse anti-
cipadamente por 15 euros en
Gong, Tipo e A Reixa en
Santiago; Portobello e No-
ni´s,na Coruña; ou en Elepé
e Honky Tonk,de Vigo; ta-
mén o mesmo día do concer-
to por 18 euros.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Dará un concerto este xoves
22 ás 21 h. no Auditorio de
Galicia, baixo a dirección
de Antoni Ros Marbà.

LA GRAN ORQUESTA
REPUBLICANA
A banda mallorquina dará
un concerto este xoves 22
ás 22 h. na sala Nasapara
presentar o seu último dis-
co, Abrazos, unha mistura
de ska, rock, calypso, hard-
core, reggae e... moita festa.

■ TEATRO

RADIO UNIVERSO
A nova montaxe de Chéve-
re representarase, a partir
do mércores 28 e até o sába-
do 15 de maio, de martes a
venres ás 22 h. e os sábados
ás 23, na sala Nasa. Traba-
llo irreverente e divertido
sobre as medias verdades e
as grandes mentiras, sobre
os caciques que vociferan e
os pobos que calan.

SilledaSilleda
■ TEATRO

O TREBÓN
Poderemos contemplala o sá-
bado 1 de maio no Auditorio
da Fundación Semana Verde
da man dos Quinquilláns.

TTuiui
■ ACTOS

FEIRA DE ARTESANÍA
O conxunto Histórico Ar-
tístico acollerá, o sábado 1
e domingo 2 de maio, 50
postos de artesáns do coiro,
cerámica, orfebrería, prata,
madeira, brinquedos, encai-
xes, cestería, etc, ademais
de música, títeres e festa.

■ EXPOSICIÓNS

LIS
Baixo o título de A cor da mú-
sica poderemos contemplar
as súas pinturas na galería
Trisquel e Medulioaté o 30 de
abril. Xosé L. Méndez Rodrí-
guez (Lis) “presenta unha
coidada colección de músicos
absortos na beleza harmónica
do son que se nos transmite

nas cálidas suxestión das co-
res que pousan e reflicten a
luz sobre a madeira e o velu-
do dos instrumentos” en ver-
bas de Silvestre Gómez.

VVigoigo
■ ACTOS

NOITE AFRICANA
O venres 30 ás 21:30 h. na
Cova dos Ratos(Romil 3)
poderemos degustar música
e petiscos deste continente.

■ CINEMA

LATINOS IN USA
O salón de actos do MARCO
acolle este ciclo, organizado
pola asociación El Ojo Cojo
para a integración cultural, no
que 22 títulos recollen as me-
llores propostas realizadas po-
los inmigrantes latinos nos
Estados Unidos. Este xoves
22 proxectarase Sin retorno
(2001), de Julia Montejo e
Jesús Nebot; o venres 23, All
night bodega(2002), de Félix
Olivier; e o sábado 24, o do-
cumental de Randy Váz-
quez,Testimonio: La historia
de María Guardado (2001).
O programa continúa o martes
27 coa fita Running at midni-
te (2003), de Pablo Toledo; e
o xoves 29, coa curtametraxe
The Mexican Dream(2003),
de Gustavo Hernández Pé-
rez e a fita de Luis Palomo,
Feliz Christmas/Merry Navi-
dad (2003). Máis información
en www.marcovigo.com.

EYENGUI
Dentro do programa das
Noites Vivas, este venres 23
ás 23 h. no Centro Cívico de
Teisproxéctase esta película
de José Manuel Novoa, his-
toria dun grupo de pigmeos
baká da selva ecuatorial afri-
cana que se enfronta á des-
trución do seu mundo. O
venres 30 poderemos ver
Promises,de Justine Shapi-
ro e B.Z. Goldberg, na que
sete nenos palestinos e israe-
lís comparten os seus puntos
de vista sobre “o outro”.

A LEXIÓN INVENCÍBEL
Fita de John Ford que se
proxecta este xoves 22 ás 18
h. na sala de conferencias da
Biblioteca Pública Central
(Joaquín Yáñez 6) dentro do
ciclo Toliños polo cinema. O
xoves 29 chega Ser ou non
ser,de Ernst Lubitsch. Dé-
berase recoller previamente
un convite para poder asistir.

O CINEMA DURANTE
O FRANQUISMO
O licenciado en Audiovisual
na Universidade de Valencia
Víctor Álvarez daranos o
seu punto de vista sobre o ci-
ne na ditadura de Franco e
proxectarase a versión ínte-
gra de Raza, dirixida por Sa-
enz de Herediaen 1941 e
escrita polo caudillo baixo o
alcume de Jaime de Andrade
para xustificar as razón do
alzamento fascista contra a
República. O mércores 28 ás
20 h. na Cova dos Ratos.

EL CUERPOHUMANO
Ciclo documental en gran
formato que se pode ollar
os sábados e domingos, de
18:30 a 20 h, no Auditorio
do C.S. Caixanova.

■ CONFERENCIAS

HORACIO FERNÁNDEZ
O comisario da exposición
Fotografía e Arte. Varia-
cións en España,organizada
polo MARCO,vai dar unha
charla o venres 30 ás 20 h.
no salón de actos do museo.

■ EXPOSICIÓNS

BEATRIZ PACHECO
Os seus cadros exhíbense,

até o venres 30, na galería
Sargadelos.

CEN ANOS DE
UNIÓN CONSERVERA
O Museo do Maracolle es-
ta mostra até o 2 de maio.

A RECONQUISTA
Este episodio histórico re-
créase até o 25 de xullo no
museo Quiñones de León.

NAVIGO
Maquetas de barcos de
Santiago Signoque pode-
remos coñececer, até o 10
de maio, no Museo Etno-
gráfico.

MERSAD BERBER
Esta mostra de pintura pó-
dese visitar até o 16 de
maio na sala de exposicións
do C.C. Caixanova.

INCLUSIÓN SOCIAL
Diversos traballos, fotogra-
fías, publicacións e activi-
dades sobre a exclusión que
sofre a xuventude pódense
ver, até o venres 23, na Ca-
sa da Xuventude.

ABSTRACCIONESII
A galería Chromaacolle esta
colectiva de Guillermo Díez,
Uxío López, Cheles Martí-
nez, Alicia Monteagudo e
Alba Pardo, até o 8 de maio.

VARI CARAMÉS
Poderemos contemplar as

imaxes deste coñecido fo-
tógrafo galego na galería
Bacelos(Progreso 3).

O DESEÑO DO SÉCULO
XX NA GALICIA
A creación do necesario.O
venres 26 ás 20 h. inaugú-
rase esta mostra, comisaria-
da por Marisa Sobrino, no
MARCO. Até o 13 de xuño.

COLECCIÓNCAIXANOVA -
OBRAGRÁFICA
Até o 2 de maio poderemos
ollar na sala  III do Centro
Social, 65 traballos de ma-
estros da arte do século XX
como Salvador Dalí, Pi-
casso, Miró , Seoane ou
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 fes-
tivos.

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

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.

FOTOGRAFÍA EARTE
Variaciones en España 1900-
1980. Coproducida entre o
Centro Atlántico de Arte Mo-
derno de Canarias, Photoes-
paña e o MARCO, abre as súas
portas con casi coarenta parti-
cipantes, 320 fotos acompaña-
das de material documenta de
apoio como libros, catálogos,
revistas e artigos de prensa.
Até o 16 de maio.

■ MÚSICA

CUARTETO HAGEN
Interpretará pezas de De-
busi, Bartok e Dvorak o
luns 26 ás 20:30 h. no C.C.
Caixanova.

ROCK SOUND-
EASTPAK TOUR
O sábado 1 de maio ás 21 h.
no Código de Barras(Avda.
de Europa 32) tocan as ban-
das Hi Fi Stamina, Hed-
trip , Electra e Terroristars .
Venda anticipada, 6 euros,
en Elepé, Gong, Columnae
Tipo, e 9 euros na billeteira.

■ TEATRO

O CLOWNTAMINADOR
Presenta o seu novo espec-
táculo, Esperando o Des-
pertamor,o venres 23 ás 23
h. na Cova dos Ratos.

DIVINAS PALABRAS
A compañíaAtalaya pre-
senta esta adaptación da
obra de Valle-Inclán, diri-
xida por Ricardo Iniesta,o
venres 30 ás 20:30 h. no
C.C. Caixanova.

PEPOSUEVOS
Este contacontos actúa o
venres 23 ás 23 h. na A.V.
Doutor Fleming (Zamora
80). O venres 30 podere-
mos gozar, dentro do mes-
mo ciclo, co espectáculo de
Paula Carballeira.

CÁMARA NEGRA
A compañía sevillana pre-
senta o Hamlet Maschine,
de Müller , nunha versión

moi persoal do protagonis-
ta, Carlos Álvarez-Osso-
rio , que reivindica o papel
do teatro comprometido,
agresivo e visceral. Este
xoves 22, venres 23 e sába-
do 24 ás 21 h. e o domingo
25 ás 20 h no teatro Ensalle
(Chile 15).

VVilagarilagarcíacía
■ TEATRO

A GRANDE ILUSIÓN
O venres 23 Teatro do Mor-
cegorepresenta esta obra no
Auditorio Municipal.

VVilanovailanova
■ TEATRO

CONTOS DO VENTO
ACATARRADO
Os máis cativos poderán
gozar con esta peza dos
Monicreques de Kukaso
venres 23 na Casa da Cultu-
ra do Esteiro.

BarBarcelonacelona
XX FESTIVAL DE
MÚSICA GALEGA
Organizado pola aso-
ciación cultural Amigos da
Gaita Toxos e Xestas de
Barcelona, celebrarase o
sábado 1 de maio ás 17:30
h. no Palau de Congressos
de Montjuïc, a carón da
Plaça de Espanya. Nel par-
ticipa a banda de gaitas To-
xos e Xestas, a asociación
xuvenil de danzas e pande-
reteiras de Arteixo Xirade-
la, o grupo folque.tradicio-
nal vigués Ardentía, o hu-
morista de Sarria Campu-
rro , o cuarteto tradicional
Anacos de Buxode Ni-
grán, ás pandereteiras de
Leilía e o gaiteiro Carlos
Núñez. Reserva de entra-
das no local da asociación
(Bronze 7 bis); nos telf 93
441 02 83, 93 428 47 98 e
93 418 86 76 ou en
www.toxosexestas.com.♦♦

PLATAFORMA GALEGUISTA
www.iespana.es/ppcg

Páxina electrónica dunha organización
que fai un chamamento  á unificación das
asociacións e organizacións galeguistas
nun proxecto progresista e forte. O sitio
tamén contén as bases da Plataforma, os
grupos que sumaron (de momento a Liga
Céltica Galaica e Piornedo Ceive), ideas,
un foro e contactos.♦
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■ Únete ao noso Club da Amizade
para facer amigos por correspon-
dencia. Xa somos máis de 3.000 mo-
zos e mozas os que estamos anota-
dos. Se queres pertencer, manda un
sobre e un selo para resposta a: El
Club de la Amistad. C/Ekonomia 17 -
4 Iz. CP 48902 Barakaldo (Bizkaia). 

■ 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. 1ª quincena de xullo 420 euros,
2º quincena 470. Chamar 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 cuartos
ou apartamento para fins de semana
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.

■ Moza de 23 anos, enxeñeira técni-
co-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.

■ 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.

■ 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.

■ Véndese apartamento en Cela
(Bueu), dous cuartos e un baño, amo-
blado. Telf. 986 322 752.

■ Portuges hiztunak, portuges es-
lolak edota elkarrizketak elkartrukatu-
ko lituzke Euskarazko eskolak hartu
eta elkarrizketetan parte hartzeagatik.
Telefonoa: 645 207 868 (Xavier) E-
posta: xavier@kaixo.com.

■ Casa de turismo rural en Ponte-
caldelas, con capacidade para 8 per-
soas, alúgase enteira para fins de se-
mana ou semanas completas. Máis
información no telf. 606 343 527.

■ Véndese baixo comercial na rúa
Espedrigada (Balaidos) de Vigo, de 65
m2 por 54.000 euros. Telf. 667 357 056.

■ Informática. Aulas particulares:
windows, office, internet e visual ba-
sic. Tlf. 617 784 692.

■ Se buscas recursos educativos e
programas informáticos en xeral,
visita a miña páxina persoal “En gale-
go”: http:www.engalego.tk con centos
de utilidade e aplicacións.

■ Merco violonchelo de segunda
man, en bo estado, tamaño 1/2. telé-
fono ou mensaxe no 630 708 731.

■ Vendemos números atrasados de
Página Abierta, Viento Sur, El Viejo
Topo e outras revistas de temas so-
ciais. Consulta Libroteca 21: es.geoci-
ties.com/libroteca21/index.html

■ Teño 28 anos e comparto contigo
o interese pola Galiza e o galego.
Se es muller que valora a amizade e
as cousas bonitas da vida, escríbeme
e así poderás contar cun novo amigo.

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Beatriz
Pacheco
mostra a
súa pintura
na galería
Sargadelos
de VIGO.
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Despois de todo o que se leva
publicado ao respecto, co seu
poemario como nova contribu-
ción, nas librerías vai ser nece-
sario inaugurar unha nova sec-
ción, a da literatura do Prestige.

O mérito do meu libro qui-
zais sexa ese, participar xunto
con outras persoas nas circuns-
tancias importantes que aconte-
ceron no país.

Por que poesía?
Ao principio para min a poesía

era unha xanela que non estaba
aberta. Pero os acontecementos
afectáronme moito, especialmente
nas vertentes que máis me impor-
tan, o meu país e o medio ambien-
te. O comportamento da clase po-
lítica unha vez máis mostrouse
mediocre. Todo isto revelouse
dunha forma tan clara e tan con-
tundente que supoño que espertou
os sentidos con moita máis niti-
dez. Ademais, neste contexto de-
satouse a guerra de Iraq, cando
aínda se tiña a esperanza de que a
invasión non se levase a cabo. De
todo o horror desa guerra xurdiu a
primeira poesía que máis tarde de-
sencadearía o poemario que arras-
tra os sentimentos desatados tralo
Prestige. Nel subxace a idea de
que necesitamos ser pobo, de re-
coñecernos como tal para poder
solucionar os nosos problemas.

Como viviu a catástrofe?
Foi un sentimento que me

abaneou completamente, dende o
punto de vista emocional como
profesional. Son profesora de Me-
dio ambiente, tocoume explicalo
aos meus alumnos e recordo que

naquela altura houbo que inte-
rromper varias veces as clases
porque era habitual sentir chorar a
xente. Sentino como unha afronta
a terra, a nai e a miña profesión.

Que parte quixo mostrar?
Precisamente esa ofensa, por-

que foi un desastre que puido ser
corrixido a tempo. Neste senso, o
movemento de Nunca Máis pode
clasificarse como histórico, porque
apareceu como un rexurdir da
conciencia cidadá, capaz de abane-
ar o país. Unha vez máis Galiza é
precursora nos movementos cida-
dás e de cambio social do estado.

Sen embargo das urnas sa-
en resultados diferentes aos
agardados.

É algo contradictorio, pero vén
acontecendo sempre así. Falta al-
go, na cohesión do país, que plas-
me ese movemento social nunha
realidade na que se avance, no
senso no que se entende o termo
na actualidade. Un aspecto que é
importantísimo en Galiza é ter
idea de cohesión, algo que acadou
o Nunca Máis. Por iso, este move-
mento ten que quedar latexante
para que nun momento determina-
do se reivindique se fixese falta.

Ademais do poemario, par-
ticipou activamente do Nunca
Máis en Lugo. Como se combi-
na o activismo coa literatura?

A redacción do libro é conse-
cuencia dese activismo. Sinto
que hai a necesidade de plasmar
dalgún xeito cada momento his-
tórico, senón o país perde o rum-
bo, porque a súa conciencia his-
tórica tena soterrada.

Son as manis unha boa fon-
te de inspiración?

Por suposto, porque son un-
ha mostra do colorido e da vita-
lidade dun país. A manifesta-
ción é espontánea e para unha
cuestión de urxencia. A política
cidadá o que está a dicir é que
hai un problema. Agora son os
políticos os que teñen a palabra.
Non hai que perder de vista que
temos unhas elección europeas
e por iso quero resaltar que foi
grazas ao labor desenvolvido
por persoeiros como Camilo
Nogueira que o movemento
Nunca Máis soou en Europa.

Aínda non quitou a escara-
pela do Nunca Máis, non?

(Risas). Non, non, lévoa
sempre. Que non esquezan os so-
cialistas que lle deben aos move-
mento de Nunca Máise o conse-
guinte movemento en contra da
guerra, a concienciación cidadá e
a afluencia ás urnas. 

Ve nesa derrota do PP unha
sorte de triunfo do Nunca Máis.

Claro, é unha consecuencia.
Xa dixen que é unha onda que
empezou a moverse e que arras-
trou ao PP. O que espero é que
arrastre ao PP de Galiza e que
vexamos marchar a Fraga...

...entre bandeiras negras e
azuis que o despidan?

E con gaitas (risas), pero sen
eses excesos que lle gustan a el.♦

Nº 1.125
Do 22 ao 28
de abril
de 2004 De entre todas as teorías

sociais e históricas en
vigor, a máis impor-

tante, aínda que non a máis
valorada, quizais seña a do
péndulo. Sirva o exemplo do
celtismo. Hai uns anos, Gali-

za era a nación celta da pe-
nínsula, agora resulta que
houbo celtas en toda España,
menos en Galiza. O propio
Celta, club de fútbol, sufriu o
péndulo. Onte na Champións
league, hoxe ás portas de se-

gunda, froito dunha incríbel
desmoralización. Igual que
algúns do Bloque que hai
pouco repartían as consella-
rías e agora vaticinan a vol-
ta aos tempos da vasoira e o
engrudo.♦
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Xenocidio
G. LUCA

Dúas novas bombas,
de calibre maior,
sobre Palestina. A

primeira, o apoio formal
do presidente norteameri-
cano á colonización sio-
nista da Ribeira Oeste do
Xordán. Bush II acaba de
declarar que a causa na-
cional de Palestina ten
menos nobreza ca a xudía.
Hai licenza dos Estados
Unidos para roubar os pa-
lestinos e botalos dunhas
terras sobre as que as Na-
cións Unidas declararon
non unha senón 104 veces
que eran deles e só deles
dende a noite dos tempos.

A segunda é a revela-
ción do historiador sionis-
ta Benny Morris (inglés
de lingua e orixe, aínda
que criado nun kibbutz)
de que a Nakba (desastre)
palestina de 1948 é literal-
mente coma os palestinos
a contan e que nada hai de
certo na réplica clásica
sionista, centro dun relato
no que os invasores apa-
recen como vítimas.

Documentos oficiais
rescatados por Morris pro-
ban a entrada dunha co-
lumna militar israelí en Da-
waima (en Hebrón) que
disparou sobre todo o que
se movía. Outros masacres
do 1948 foran as de Saliha,
Deir Iassin, Lod e Abu
Shusha como parte dunha
investigación irreprochábel
que revela todo un progra-
ma xenocida do goberno
inaugural de Ben Gurión.

O historiador non re-
vela estas matanzas por
lles dar razón aos donos
das terras ocupadas senón
que actúa dende a posi-
ción dun intelectual orgá-
nico sionista que procura
un sentido lóxico á pri-
meira expulsión de pales-
tinos despois da proclama-
ción do Estado de Israel.
“Non sería posíbel o Esta-
do xudeu sen a expulsión
de 700.000 palestinos.” 

O entrevistador Ari
Shavit, do xornal Haaretz
obriga a Morris a reparar
no racismo explícito do ter-
mo limpeza étnica ao que o
historiador replica que é o
nome que hai que darlle
“Sinto moito as que tivo
que pasar o pobo palestino,
que en verdade padeceu un
desastre. Tamén lamento a
traxedia dos refuxiados.
Ora, o impulso de estabele-
cer aquí un Estado xudeu
era xusto e non había outra
opción”. Abandonada hai
tempo toda pretensión de
corrección política e legali-
dade, o goberno de Sharon
precisaba dun feixe de da-
tos coma o de Morris para
ensamblar nun discurso a
súa irracionalidade básica. 

O resultado é apoca-
líptico. “Existe a proba-
bilidade da aniquilación,
se non –conclúe Morris–
o plano de colonización
continuará.♦

Ano XXVII.
IV Xeira.

Unha obra coeditada polo Museo do Pobo Galego e Edicións A NOSA TERRA

Os xoguetes
de Xaquín
Lourenzo
para gozar
das Letras
2004

Os xoguetes
de Xaquín
Lourenzo
para gozar
das Letras
2004

Adela Figueroa
‘A Galiza fáltalle cohesión’

MAR BARROS
Cofundadora de asociacións como ADEGA ou a ASPG, Adela
Figueroa foi unha das activistas do movemento cidadáNunca
Máis de Lugo. Catedrática de Bioloxía, a catástrofe do Presti-
ge afectoulle nas súas dúas vertentes máis importantes, “no
medio ambiente e na terra”. Froito desa experiencia vén de
publicar o poemario Vento de amor ao mar(Ediciós do Castro).


