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DEZ NOVOS ESTADOS VEÑEN DE INGRESAR
na Unión Europea. Hai varios aspectos que, como galegos, non
nos poden pasar desapercibidos. Cinco deles teñen menos habi-
tantes que Galiza e seis teñen apenas quince anos de historia
como tales estados. É verdade que son nacións históricas, unha
categoría tamén aplicábel a Galiza, pero a súa independencia
política é ben recente. Rómpense así dous grandes tópicos: o
das fronteiras inamovíbeis dentro de Europa e o da inviabilida-
de das pequenas nacións. A maioría dos estados do continente
teñen a súa data de nacencia en tres momentos claves: 1848,
1918 e 1989. Polonia e Irlanda son Estados relativamente no-
vos, igual que Noruega, Finlandia ou os paises nacidos da de-
saparición do Imperio Austrohúngaro. Todo isto non implica
unha decisión igual para outros, para Galiza, Cataluña, País
Vasco, Escocia ou Flandres, poñamos por caso. Pero si quere
dicir que o marco de opcións está aberto e estarao sempre. Ca-
da comunidade debe poder decidir, en cada momento, o que é
mellor para ela. Aprender da historia das nacións de Europa po-
de servirnos de moito. A tan difundida Europa dos grandes im-
perios e das grandes dinastías non foi nin é a única realidade.♦

Michel Collon:
‘A esquerda
europea
equivocouse
en Iugoslavia’
(Páx. 20 e 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.

PACO VILABARROS

DANIEL PINO explica as claves e intereses
que bloquean o PXOM

de VIGO
(Páx. 8 e 9)

Tres concellos
que poden
cambiar
de alcalde:
PONTEAREAS,
ARZÚA e
BAIONA
(Páx. 13 e 14)

A Xunta declara o libro
sector estratéxico
(Páx. 24)

Estréanse
tres películas galegas
(Páx. 31)



A ampliación da UE do 1 de
maio foi acompañada por toda
unha serie de preocupacións e
receos. Basicamente, o que se te-
me é perder subvencións comu-
nitarias e, ademais, postos de tra-
ballo no contexto dun fenómeno
que se vén denominando deslo-
calización. Se temos en conta
que o obxectivo das axudas, froi-
to da solidariedade, é o achega-
mento das rexións máis pobres á
media comunitaria en forza eco-
nómica e nivel de vida e que a
gran maioría das rexións dos no-
vos países membros está por de-
baixo do 50 por cento desta me-
dia, semella obvio que haberá un
reaxuste destes fluxos moneta-
rios, a non ser que non valla o
mesmo dereito para todos. Por
outra banda, visto que os salarios
no leste de Europa son máis bai-
xos que en Galiza e que o grao
de imposición fiscal é menor,
tampouco carece de lóxica pen-
sar que algunha que outra firma
decida instalarse onde poida re-
ducir os custos, por exemplo, na
República Checa –con gran tra-
dición no sector do automóbil,
por exemplo. Alí algunha que
outra empresa galega xa ten de-
pendencia, seguindo a PSA Peu-
geot Citroën, a quen fornecen
con pezas para coches. 

Novos mercados

A ampliación da UE tamén su-
pón o nacemento de novos mer-
cados para produtos galegos. In-
ditex, por exemplo, ten na actua-
lidade tendas en Chequia, Polo-
nia e Malta, e non tardará en mo-
verse a máis países. Como esta
empresa, por riba, fabrica a
maior parte das súas prendas
lonxe de Europa, onde os sala-
rios son máis baixos aínda, tam-
pouco cabe esperar unha deslo-
calización de emprego galego en
dirección aos novos membros. É
de supoñer que nestes, ademais,

igual que sucedera no Estado es-
pañol despois da súa entrada na
UE, o nivel de vida, os prezos e
os salarios subirán. O volume de
negocios entre os novos países e
Galiza ascenderá de aquí a 2008,
segundo estimacións do Conse-
llo Económico e Social, a 350
millóns de euros, con cotas de
crecemento anuais dun 10%.
Neste respecto, a evolución é
claramente positiva, se ben hai
outras rexións que aproveitan a
conxuntura aínda mellor. 

O que si debería preocupar é
outro feito: a competencia por

investimentos directos de empre-
sas francesas ou alemás, por
exemplo, que poderían dirixirse
aos países do leste. Antonio Fon-
tenla, presidente da Confedera-
ción de Empresarios de Galiza,
teme que vaia haber unha min-
gua considerábel de cartos es-
tranxeiros destinados a investir
aquí, á parte das dificultades co-
as que se poderían topar as ex-
portacións galegas nos países da
UE de antes, atraídos polos no-
vos veciños moito máis próxi-
mos. De maior importancia e,
talvez, máis rendíbel que perder-

se en elucubracións sobre a am-
pliación sería, daquela, defender
a cota de mercado das empresas
galegas na zona máis desenvol-
vida de Europa –Benelux, Fran-
cia, Alemaña, Escandinavia.

Canto ás axudas comunita-
rias, a función da UE como club
de subvencións chegou ao seu lí-
mite. Até 2006 nada vai cambiar,
o Estado español seguirá benefi-
ciándose do 60 por cento da can-
tidade total dos fondos estrutu-
rais e de cohesión. A Comisión
Europea calcula que todos os no-
vos membros xuntos recibirán

nos vindeiros dous anos e medio
uns 12 mil millóns de euros, que
non é nada tendo en conta o que
se destina aos países da UE dos
15.

Os novos tampouco partici-
pan plenamente da Política Agra-
ria Común, que abrangue a maior
parte dos orzamentos comunita-
rios. Sabendo que os contribuín-
tes netos da UE anunciaron hai
uns meses que non están dispos-
tos a transferir máis diñeiro ás ar-
cas europeas e considerando, ade-
mais, que a importancia do sector

N
º 

1.
12

7 
●

D
o 

6 
ao

 1
2 

de
 m

ai
o 

de
 2

00
4 

●
A

no
 X

X
V

II

Edita: 
Promocións Culturais Galegas S.A.

Consello de Administración:

PRESIDENTE:

Xosé Fernández Puga.
VOGAIS:
Cesáreo Sánchez Iglesias,
Xosé Mª Dobarro, Manuel Mera,
Manuel Veiga, Xan Carballa, Miguel
Barros e Bieito Alonso.
SECRETARIO:
Xan Piñeiro.

Director:
Afonso Eiré López.

Redacción:
Xan Carballa, Manuel Veiga, Horácio
Vixande, Carme Vidal, César Lorenzo
Gil, Mar Barros, Rubén Valverde, Paco
Vila Barros (Fotografía), Perfecto Conde.

Edicións Especiais:
Xosé Enrique Acuña.

Deseño de Maqueta:
Xoselo Taboada. 

Coordenación Humor Gráfico:
Picho Suárez. 

Colaboradores:

GALIZA: Bieito Iglesias, X.L. Franco
Grande, Abelardo Vázquez, X.L. Muñoz
Portabales, Martina F. Bañobre, X.C.
Garrido Couceiro, X.M. Sarille, Miguel
Barros, Xesús Veiga, Mª Pilar Garcia

Negro, V.M. Vázquez Portomeñe, 
A. Gato Soengas, Suso de Toro, Lois
Diéguez, Antón Grande, Xavier López,
Manuel Lugrís, Xosé M. Añel,
Manuel Rivas, Carlos Aymerich.

SOCIEDADE: X. Vázquez Pintor, Xavier
Queipo, Henrique Harguindey.

ECONOMÍA: Manuel Cao, X.F. Pérez Oia,
Xosé García.

PENÍNSULA: G. Nuno de Faria, Manuel
Lombao, Daniel Álvarez, A. Marqués.

MUNDO: Xulio Ríos, Moncho F. Leal,
Gustavo Luca de Tena, Ignacio
Ramonet, Ramón Chao.

DEPORTES: Manuel Pampín.

CULTURA: Ramiro Fonte, Vítor Vaqueiro,
Pilar Pallarés, Celso López Pazos, X.M.

Eyré Val, Xesús Piñeiro, Manuel Vilar,
Lupe Gómez, Xavier Seoane, Adolfo
Boado, Xosé Freire, Marcos Valcárcel,
Rodolfo Dacuña, Xesús González
Gómez, Gonzalo Vilas, Franck Meyer,
Heitor Mera Herbello, Xosé M. Buxán
Bran, Marta Dacosta, Xosé Valiñas,
Damián Villalaín, Xerardo Pardo de
Vera, José Viale Moutinho.

FIN DE SEMANA: Francisco Carballo,
Marga Romero, César Varela, 
Xurxo F. Ledo, Francisco A. Vidal,
Antón Patiño Regueira, Rudesindo
Soutelo, Irmandade dos Vinhos, Xosé
Miranda.

LECER: Xesús Vaamonde Cid.

ÚLTIMA PÁXINA: X.R. Pousa, X.A.
Gaciño, Fran Alonso, Manuel Cidrás.

Fotografía:
Andrés Panaro, Xosé Marra.

Ilustración:
Xosé Lois, Pepe Carreiro, Calros Silvar,
Gonzalo Vilas, Suso Sanmartín,
Ana Pillado Vega, Hermo, Garrincha,
Uxía e Brais, Roi Cagiao.

Xefe de Publicidade:
Carlos Martínez Muñoz
publicidade@anosaterra.com

Xefa de Administración:
Blanca Costas

Subscricións:
Lola Fernández Puga
subscripcions@anosaterra.com

Redacción e Administración:
Príncipe 22, baixo. 36202 Vigo.
Apartado 1371. 36200 Vigo

Edición Electrónica:
www.anosaterra.com

Teléfonos:
REDACCIÓN:
986 433 886 - 222 405.
Fax 986 223 101.

CORREO ELECTRÓNICO:
info@anosaterra.com

ADMINISTRACIÓN, SUBSCRICIÓNS E PUBLICIDADE:
986 433 830*

Imprenta: E.C. C-3 1958.

Depósito Legal: C-963-1977 .

ISSN: 0213-3105.

Continúa na páxina seguinte

A deslocalización e a falta de investimentos, principais perigos da ampliación

O comercio galego beneficiarase
coa ampliación da UE

FRANCK MEYER

Coa incorporación de dez novos membros, a Unión Europea (UE) móvese cara ao leste. As diferenzas en-
tre socios antigos e novos son enormes en moitos eidos. Cales son os retos económicos e políticos que ago-
ra se presentan? Que temores e que esperanzas hai? E como estes cambios poden repercutir en Galiza?

A renda per capita é inferior nos países recentemente incorporados á UE. Na imaxe, pastores na fronteira entre gregos e turcos en Chipre.               Reportaxe Gráfica: DELMI ÁLVAREZ



agrícola de Polonia, por exemplo,
quintuplica a media comunitaria
en termos de emprego (20 por
cento fronte ao 4 por cento), é
evidente que vai haber auténticas
batallas por conseguir un cacho
dun pastel que probabelmente
non medrará malia o aumento de
comensais. Isto repercutirá sen
dúbida no agro galego, que a fin
de contas lle dá emprego a case o
12 por cento dos traballadores do
país, responsábeis do 6,3 por cen-
to do PIB galego (en Polonia, a
agricultura supón o 20 por cento
dos empregos, mais só o 4 por
cento do PIB). Moito dependerá,
nestas circunstancias, da xustiza
interterritorial e do comporta-
mento do goberno español, aínda
que xa se puido constatar en va-
rios ocasións que favorece clara-
mente os cultivos mediterráneos
(véxase as subvencións para o
aceite) fronte aos atlánticos.♦
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Vén da páxina anterior

A nova UE en cifras

Poboación: ................. 710.000
Superficie:  ......................9.251
Renda per cápita: ...... 15.200*

Poboación: ............. 5,4 millóns
Superficie: .................... 49.030
Renda per cápita: ........... 4.800

Poboación: ................ 2 millóns
Superficie: .................... 20.273
Renda per cápita: ......... 16.300

Poboación: ........... 1,36 millóns
Superficie: .................... 45.227
Renda per cápita: ........... 5.000

Poboación: ........... 10,2 millóns
Superficie: .................... 93.000
Renda per cápita: ........... 6.900

Poboación: ........... 2,36 millóns
Superficie: .................... 64.597
Renda per cápita: ........... 3.400

Poboación: ........... 3,69 millóns
Superficie: .................... 65.000
Renda per cápita: ........... 2.100

Poboación: ................. 385.000
Superficie: ......................... 316
Renda per cápita: ......... 10.500

Poboación: ........... 38,6 millóns
Superficie: .................. 312.678
Renda per cápita: ........... 4.700

Poboación: ........... 10,3 millóns
Superficie: .................... 78.866 
Renda per cápita: ........... 7.300

Renda per cápita: ......... 10.000

(*) Dato referido á parte sur,
de influencia grega.

10 Novos Membros

República Checa

Polonia

Malta

Lituania

Letonia

Hungría

Estonia

Eslovenia

Eslovaquia

Chipre

Slavka Sumerlingová é da Se-
rra da Alta Tatra, no leste de
Eslovaquia, perto da antiga
Galitzia. Nos anos 90 marchou
a Alemaña, onde aprendeu o
idioma, estudou e, finalmente,
casou. Se ben admite que a in-
tegración na UE pode aumen-
tar a inseguridade económica
da súa familia eslovaca, sa-
lienta, non obstante, as moitas
oportunidades que supón a no-
va situación. Sabendo que, pa-
ra superar o illamento doutros
tempos e mellorar a vida da
xente, era preciso cambiar, es-
te, para ela, é o mellor dos
cambios imaxinábeis. Di que
no seu país prevalecen emo-
cións que van da alegría á es-
peranza, agardando, asemade,
que á súa terra se lle conceda
por fin o recoñecemento inter-
nacional que merece: “Nós ta-
mén temos moito que dar. Es-
tar na UE é estar no mundo”.

Mariana Figueiras estudou
tradución e interpretación en
Vigo. Cunha bolsa da embai-
xada de Chequia marchou a
Praga para mellorar o seu che-
co. A entrada na UE celebrou-
se alí con catro días de festas e
concertos, expresando así a le-
dicia por deixar atrás as últi-
mas secuelas do pano de acei-
ro. Mais a xente tamén está
preocupada polas receitas uni-
ficadoras da UE, que seica po-
den frear o seu despegue eco-
nómico, e desgustada pola li-
mitación actual da súa liberda-
de para ir traballar a outros pa-
íses da Unión. Para Figueiras,
a ampliación representa unha
oportunidade para atopar tra-
ballo grazas aos seus coñece-
mentos lingüísticos. Ademais,
faille ilusión que sitios que an-
tes parecían moi afastados e
“de alá tan lonxe” agora estean
no mesmo carro ca nós.

A lingua dos estados

Coa incorporación de dez no-
vos membros a UE vén ter 20
linguas oficiais, parecéndose á

Torre de Babel, e o traballo das
institucións faise cada vez me-
nos áxil e máis complicado. As
combinacións posíbeis para in-
terpretar os debates e traducir
toda a documentación comuni-
taria son innumerábeis e a can-
tidade de persoal lingüístico e
os gastos aumentan. Todo isto
dáse nun contexto de austeri-
dade orzamentaria, co cal cabe
supoñer que a inviabilidade da
cooficialidade real de todas as
linguas na vida diaria dos órga-
nos comunitarios fortalecerá o
papel do inglés –lingua dun
dos pobos máis euroescépti-
cos–, en detrimento das de-
mais, sobre todo do francés e
do alemán –a lingua máis fala-
da da UE– como linguas de tra-
ballo da Comisión. Neste con-
texto é difícil valorar a prome-
sa de Zapatero verbo de conse-
guir un estatus oficial para o
catalán en Europa e, desde lo-
go, non se entende por qué non
se aplican os mesmos criterios
para o vasco e o galego. Porén,
o sentido común dinos que tal
recoñecemento sería meramen-
te simbólico, posto que hai ou-
tras ducias de idiomas que po-
derían reivindicar o mesmo. 

Contodo, neste tema de-
mostrouse o poder dos esta-
dos. Países como Malta terán
dereito a tradutores oficiais
nas institucións europeas, a
pesar dos poucos falantes de
maltés e as dificultades para
atopar persoal preparado. Es-
tes privilexios non os posúen
aqueles idiomas que non con-
tan cun estado que os protexa.
Hai que lembrar, para poñer un
exemplo, que o primeiro can-
didato a eurodeputado do
BNG, Camilo Nogueira, utili-
zou durante a última lexislatu-
ra en Bruxelas e Estrasburgo o
portugués, por considerar que
era o idioma máis próximo ao
galego e para reivindicar que
non por pertencer a un deter-
minado estado se é correspon-
sábel en todos os casos da súa
lingua preeminente.♦

‘Estar na UE
é estar no mundo’

Os novos países consideran a UE un garante da súa identidade. Na imaxe, o outei-
ro das cruces, símbolo da resistencia lituana nos tempos da dominación soviética.

A fixación obsesiva nos aspectos económicos da ampliación revela un-
ha debilidade: non asumir a UE como proxecto político. Está claro que
para os galegos o que se logrou o 1 de maio non ten o mesmo valor sim-
bólico que para un esloveno ou unha austríaca. Ademais, a actitude do
goberno Aznar illou o Estado español dentro do contexto europeo no
momento máis crucial, polo que a cidadanía, en troques de participar no
cambio, case se ve atropelada por el. Esta ampliación –lembrémolo–
significa a superación definitiva da división europea simbolizada no
muro de Berlín, a fin dunha confrontación entre Oeste e Leste e dous
sistemas político-económicos e, en parte, a curación das feridas das gue-
rras europeas: a reconciliación dos pobos. Quen o diría cando os nosos
avós eran mozos? Nun mundo no que a guerra é o pan de cada día a paz
é a excepción, precisamente a paz que vén garantindo a UE dentro das
súas fronteiras desde hai 50 anos.

Cómpre, finalmente, non perder de vista certas consideracións estra-
téxicas, que teñen que ver cun mundo globalizado que cambia de présa.
Hai países emerxentes que, dentro de pouco, serán superpotencias eco-
nómicas, políticas e militares: a China e a India. Logo hai varios espazos
económicos en América e Asia que, de certa forma, imitan o funciona-
mento da UE no ámbito do libre comercio. O mundo e a economía me-
dran e a importancia dos países europeos máis ben mingua. Xuntos, non
obstante, serán máis fortes e terán unha voz que os demais escoitarán.
Que tería sido do conflito do Irak de defenderen todos os europeos a
mesma política? Púidose ver claramente que era a desunión a que nos de-
bilitaba, permitindo que outros Estados máis Unidos saísen coa súa.

Neste contexto percíbese tamén o sentido da Constitución Europea e
dunha filosofía europea para asuntos militares. A propia dinámica da
Unión dá, ás veces, a sensación dunha apisoadora: se non sobes a ela, pó-
dete esmagar. A consecuencia disto sería a de non agardar a que os acon-
tecementos se produzan senón contribuír e influír para ser parte activa e
determinante, impulsar e construír no canto de bloquear, participar en
vez de vivir de costas á realidade. A aproximación de Zapatero ao eixo
Berlín-París vai nesta dirección e só pode ter resultados positivos.

Xustamente por careceren Galiza e o Estado Español de lazos históri-
cos cos novos membros e non compartiren a ledicia espontánea da vella
Mitteleuropa, teñen que apropiarse da idea europea, facela súa, para non
quedaren desconectados dos centros de gravitación e decisión. De aí a im-
portancia de que haxa representantes galegos no Parlamento Europeo, que
a fin de contas é unha tribuna democrática máis alá dos Estados-nación.
Ser periferia tamén é unha cuestión mental e os irlandeses –celtas como
quen máis– están demostrando o que é posíbel.♦

Europa tamén é
dos galegos

F.M.

Zakopane, Polonia, perto da Galitzia. Esta rexión volve estar completa un século despois.

Poboación: ........... 2,73 millóns
Superficie: .................... 29.575
Renda per cápita: ......... 13.000

Poboación: ......... 42,72 millóns
Superficie: .................. 505.988
Renda per cápita: ......... 17.000

Renda per cápita: ......... 21.500

EU-15

Estado Español

Galiza

A Superficie está expresada
en Km2 e a Renda per cápita
en euros.



Valeu a pena. Desde logo. Así o reco-
ñecían as numerosas persoas partici-
pantes na clausura dos XIX Encon-

tros de Educación para a Paz, con moitos ne-
nos e nenas, pais e nais chorando de alegría,
asistindo a unha representación de teatro cos
seus fillos e fillas, alumnos e alumnas da Co-
lexiata de Sar e a un pequeno concerto de
música de cámara protagonizado por rapaces
e rapazas do grupo Berenguela. 

Por qué non temos programas televisivos
con estes contidos?, preguntaban. Por qué
non temos informativos para crianzas feitos
por elas?, se estamos e estarían encantadas... 

Efectivamente, durante cinco días, en
Compostela, caladamente, varios centos de
persoas: investigadores, profesionais, educa-
dores, estudantes, pais e nais, reflexionaron,
debateron e intercambiaron puntos de vista,
experiencias. Tamén denunciaron, reivindi-
caron, compartiron amizades, afectos e senti-
mentos, arredor dunha nova convocatoria, a
décimo novena xa, dos Encontros de Educa-
ción para a Paz que, desde 1985, vén promo-
vendo o Seminario Galego de Educación pa-
ra a Paz, puntualmente, cada primavera.

Nesta ocasión tratábase dun tema de rele-
vancia e actualidade, a violencia e os medios
de comunicación. Aquí foron convocados es-
tudosos da TV, directivos dos propios me-
dios, profesionais, e tamén docentes, educa-
dores e educadoras, interesados non só en
utilizar os audiovisuais como recurso didác-
tico senón, tamén, en promover aprendizaxes
significativas sobre a imaxe e a linguaxe au-
diovisual nas súas aulas, o que chamamos
educar para os medios de comunicación. 

Houbo conclusións: redactáronse en for-
ma de recomendacións dirixidas aos distintos
sectores implicados, industria audiovisual e
programadores, pais e nais, profesorado e or-
ganizacións políticas. 

As persoas participantes nos Encontros
coincidiron e discreparon. Mais houbo tempo
e espazo para construír o territorio dos consen-
sos arredor de cuestións clave como que exis-
ten demasiadas escenificacións violentas, es-
pecialmente na televisión, sobre a muller, ne-
nos e nenas, anciáns e grupos minoritarios, ét-
nicos e raciais, que están contribuíndo a mode-
lar estereotipos profundamente negativos e a
consolidar, no público, numerosos contravalo-
res que contradín, de facto, moitas das declara-
cións e dereitos que figuran na Constitución,
no Estatuto, na Declaración Universal de De-
reitos Humanos e na de Dereitos das crianzas. 

Son numerosas as películas e programas
de TV nos que o agresor queda sen castigo,
nos que o bo e aínda peor que o malo, nos que
as accións violentas non teñen consecuencias,
parecera como que non provocan vítimas ou
sufrimento, onde a violencia resulta embeleci-
da e depurada, recreada, con efectos de todo
tipo para facela fascinante e irresistíbel. 

Son moitas as series e os programas de to-

do tipo que se emiten dentro do horario consi-
derado como infantil, con contidos inadecua-
dos, e que non respectan nin protexen os de-
reitos dos menores, a maioría dos espectado-
res neses momentos. Non fai falla nomealos. 

Resulta imprescindíbel, urxente, investir

nunha programación infantil e xuvenil pro-
pia, especialmente, nos medios públicos, de
calidade, que entreteña, que informe, mais
que tamén eduque, que estimule a imaxina-
ción, que divirta, que ofreza unha imaxe plu-
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O dos pozos de
petróleo iraquí
paralizados non é
nada comparado co
susto despois do
último atentado en
Arabia Saudí. Suben
os prezos. Arreguizo
en todo Ocidente,
menos en Casa
Chávez e en Casa
Putín. Tocoulles a
lotaría.

Noticia: os
socialistas cataláns
reúnense a soas para
“non crear” un grupo
propio no Congreso.
Leron ben. Montilla e
os seus son así de
sutís e as cousas no
partido andan así de
delicadas.

O pasado martes
Lagun Air cancelou o
vo Vigo-León por falta
de pasaxeiros.
Directivos do
aeroporto temén que
a compañía retire o
servizo pola escasa
demanda. Un temor
fundado, tendo en
conta que non é a
primeira vez que
pasa.

Descúbrense as
torturas cometidas por
militares
norteamericanos. E,
de contado, no Reino
Unido difúndense os
desmáns dos seus
propios soldados.
Como se ve, Londres
vai atrás de
Washington, no bo e
no mao. Demóstrase
ademais que o asunto
xa se sabía.

Unha tele francesa
emite imaxes de
norteamericanos
disparando desde un
helicóptero contra tres
iraquís desarmados
que tratan de
agacharse debaixo
dun vehículo. Caen

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Violencia e
medios de comunicación 

MANUEL DIOS

Os XIX Encontros de Educación para a Paz serviron pa-
ra buscar unha saída consensuada a un modelo de medios
que ignora as necesidades da infancia e dos educadores.

Cartas

Debe o Dépor
axudarlle ao Celta?

O 4 de maio á noite, ao saír de
Riazor coa cabeza baixa e as
ilusións perdidas, escoitei un
comentario dunha afeccionada
que non me gustou. “Menos mal
que nos vamos a recuperar de
este fracaso mandando al Celta
a segunda”. Os de Padrón te-
mos fama de andar divididos
entre celtistas e deportivistas e
iso de sermos fronteira futbolís-
tica fainos menos belixerante co
contrario. Cando fun á Coruña,
os amigos que teño seareiros do
Celta desexáronme sorte para o
Dépor e o día despois até me
consolaron pola derrota.

Esta comprensión mutua
quizais non se entenda en Vigo
ou na Coruña. Dixéronme que
en Vigo onte houbo foguetes

cando marcou Derlei, e iso ta-
mén me parece reprobábel. Por
iso, como deportivista, coido
que é mellor darmos exemplo
de bos galegos no Deportivo-
Celta de mediados de maio. Se
o Celta pode quedar en primeira
con eses tres puntos, sería des-
honroso perder un equipo gale-
go por localismos estúpidos.
Lembro que o Alavés xogou a
medio gas para que a Real So-
ciedad gañase a permanencia
hai uns poucos anos e seguro
que hai exemplos parecidos
noutros lugares.

Por iso quero manifestar que,
como deportivista, incluso desde
a rivalidade, é bo que o Celta
quede en primeira. Porque se
non, até os que berran “Vigo no”
en Riazor van parecer parvos.♦

PEDRO VARELA
(PADRÓN)

Relixións para a paz
Entre todas as voces que se al-
zan sobre a cuestión do control
doutrinal dentro das mesquitas
sorpréndeme unha en particu-
lar: a mensaxe humilde do
imán de Madrid. A ninguén lle
gusta ser obxecto de leis espe-
ciais de supervisión mais por
riba da súa liberdade estes ho-
mes aman o dereito a viviren en
paz. Toda unha lección de ci-
vismo para os que desexan im-
por tales leis, incapaces de
imaxinar outras solucións que,
a priori, non embacen a presun-
ción de inocencia de cada un
dos fillos dunha das relixións
máis importantes do mundo.
Nada repugna máis a un demó-
crata que o xuízo esteretipado
dun grupo, máxime cando tal
prexuízo é institucional.

Non deixa de ser certo que

os asasinos do 11-M se acochan
detrás do nome de Alá para xus-
tificaren a atrocidade mais en
España estamos familiarizados
coas matanzas no nome de
deus: os republicanos masacra-
ron curas no nome do seu deus
da liberdade; o xeneral Franco
asinaba as penas de morte no
nome do deus cristián do amor,
mentres a igrexa de Roma lle
sostiña o palio sen que lle tre-
mese a man coas salpicaduras
de sangue dos centos de miles
de prisioneiros asasinados tras
a guerra. Deus, o que for, debe
estar farto de sangue e de lou-
cos que matan en calquera dos
seus nomes.

O Imán quere vivir en paz.
Eles morreron en Atocha ao lado
de católicos, xudeus, ateos,
protestantes, agnósticos. Non se-
remos quen de atopar algunha
solución para que os musulmáns

Continúa na páxina seguinte
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Logo de que prometera o pre-
sidente José Luis Rodríguez
Zapatero o seu cargo, e ta-

mén o fixesen os seus ministros,
José Bono, titular de Defensa or-
ganizou un gran show con bispos,
cantantes, artistas, xuíces... no que
reivindicou España como se esta
non existise dende hai cincocentos
anos. Outra cousa é que a España
que moitos desexamos aínda non
estea vertebrada nun Estado fede-
ral, sen separadores nin separatis-
tas... Así é como penso, que é o úl-
timo dereito que me queda. 

José Bono tende ao exceso e
ademais queda nunha difícil posi-
ción. Zapatero non cumpriu a súa
promesa de retirar as tropas só se
non había antes do 30 de xuño unha resolución
das Nacións Unidas e deixou a España nunha
posición estraña ante o resto das nacións. Até
eu lembrei aquela traizón de Franco a Hitler,
cando retirou a División Azul após berrar en
Xixón “defenderemos Berlín cun millón de
baionetas”. Espero que esta nova etapa socia-
lista non abuse da xente con sorrisos e prome-

sas e acabe reproducindo escánda-
los como os de Roldán, Barrionue-
vo, Vera ou Corcuera. 

Pero falabamos de José Bono,
ese fillo de falanxista (ninguén
ten a culpa das súas parentelas), é
o contrapaso dos que no goberno
do Zapatero albiscan reformas
dos Estatutos e diálogo, moito
diálogo, e sorriso e talante, xa
ollaremos si tamén talento. Bono,
que presume de católico e á vez
de socialista, avisa os navegantes
de que el manda nos exércitos.
Exércitos, para que?; para lle alu-
gar a Alemaña uns tanques para o
desfile das Forzas armadas de
Madrid? Non se soubo –non se
debeu– entrar no Iraq e agora non

se sabe saír. Mais Bono, ao que lle ensinou
seu pai, que “España es una unidad de desti-
no en lo Universal”, di que ninguén lle vai
gañar en amor a España. Espero, para a nosa
desgraza, que o ministro conserve algunhas
outras sorpresas herdadas de seu pai.♦

MANUEL REGO NIETO é escritor e historiador
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como coellos. Un,
dous, tres. Na
gravación óense as
ordes de rematalos. A
tele francesa indica
que as súas imaxes
non son exclusivas.
Foran emitidas en EE
UU en xaneiro, pero
“non tiveran
repercusión”. Xa o
sabían os agricultores:
non importa só a
semente, senón tamén
que a terra seña boa
e esteña fertilizada.

Faluia, trescentos mil
habitantes, leva un
mes sitiada. Hai
barrios rebentados
polos bombardeos
aéreos e da artillaría.
Os combates son
casa por casa, a
baioneta, como os de
antes. Pero falta un
dato: cantos marines
morreron? Non existe
aínda unha soa
información ao
respecto. Menos mal
que vivimos na era da
información e no
mundo libre!

Zapatero, na nova
UE, di sempre yes e
very well. Non sabe
ningún idioma máis
alá do propio.
Camiña polos
corredores sen poder
departir con ninguén.
Cando menos, se
soubese galego,
podería entenderse en
portugués e case en
italiano. Vese que o
castelán de pouco
serve para andar por
Europa.

Os
norteamericanos
torturan ao ritmo dos
Beastie Boys. Os
rapeiros que tratan de
desmarcarse lembran
que ese é un grupo
de brancos. Tiveron
certo éxito por aquí
co disco Licensed to ill
(licenza para
enfermar).

No Irak de Sadam
tiña moito éxito o hip-
hop e o
culturismo.♦

Xosé Lois

Os excesos de José Bono
MANUEL REGO NIETO

O cambio de goberno trae unha incógnita para o novo
talante. Será quen o ministro de Defensa, José Bono,
de controlar os seus excesos verbais e ideolóxicos?

ral, con información axeitada para cada
idade, que ensine a reflexionar e que fo-
mente a capacidade crítica. 

Os pais e as nais deberían ver a TV cos
seus fillos e fillas, na medida do posíbel, fa-
céndolles observacións e contrarrestando o
seu potencial negativo mediante alternativas
construtivas. Non deberían facer excepcións
cos espazos infantís e moito menos cos debu-
xos animados, nin consideralos, a priori, ino-
cuos. Seleccionar os programas previamente,
aprender a apagar a TV unha vez rematado o
programa elixido, non permitir a TV no cuar-
to do fillo ou da filla, non usar a TV como pre-
mio ou como castigo. E, sobre todo, dar

exemplo. 
Os educado-

res e as educado-
ras temos respon-
sabilidades. Te-
riamos que pro-
mover máis o es-
pírito crítico entre
o alumnado para
que teñan re-
ferentes e poidan
discernir o tipo de
programación, o
cine, os videoxo-
gos, ou as páxinas
de internet menos
danosas. A incor-
poración dos me-
dios audiovisuais
á práctica docen-
te, como recurso
e como obxecto
de estudo, non
debera dilatarse
por máis tempo.
Porque como di

Santos Guerra: “nun mundo de imaxes a es-
cola segue a ser un illó de palabras”. 

A sociedade civil, as organizacións
políticas, sindicais, deberían velar tamén
pola ética dos contidos televisivos, impul-
sar, sen máis demora, a creación do Con-
sello Asesor do Audiovisual de Galicia,
con representación dos sectores implica-
dos (medios, expertos, nais e pais, educa-
dores, usuarios)  para que vele pola cali-
dade e a ética dos produtos televisivos cun
Observatorio sobre a Violencia na TV, así
como a figura do Defensor do Menor. 

Por último, seguimos a considerar nece-
saria a incorporación aos currículos do ensi-
no primario e secundario da educación para
a imaxe e a linguaxe audiovisual, ben como
materia ben como un eixo transversal obri-
gatorio, facilitando, para iso, a imprescindí-
bel formación do profesorado en servizo.♦

MANUEL DIOS DIZ é presidente do Seminario
Galego de Educación para a Paz. 

‘Son moitos
os programas
de todo tipo
que se emiten
dentro
do horario
considerado
como infantil
que non
respectan
os dereitos
dos menores”

Vén da páxina anterior

‘É
o contrapaso

dos que,
no goberno
de Zapatero,

albiscan
reformas

dos Estatutos e
diálogo”

Correo electrónico: info@anosaterra.com

españois non paguen coa liber-
dade que tanto aman?♦

CARLOS RAYA DE BLAS
(BETANZOS) 

Os erros de Zapatero
Cando falamos de erros non nos
referimos, naturalmente á torpe
operación de cobertura do supos-
to desexo expresado pola minis-
tra de Cultura con relación ao
IVE dos libros e dos discos. É
evidente que un honesto recoñe-
cemento dun erro, posibelmente
ben intencionado, sería máis
acorde cun novo talante de sin-
ceridade, todos cometemos erros
impulsados por bos ou malos de-
sexos. Referímonos ao flamante
nomeamento de Rodrigo Rato no
FMI, que o goberno do PSOE e o
seu anteriormente “vestal” do
equilibrio cero, Pedro Solbes

(que recentemente nos obsequia
cunhas homilías de aspecto key-
nesiano e cíclicos do déficit pre-
supostario) apoiaron explícita e
temerariamente. Non fai falta ser
moi esquerdista para saber que o
FMI é unha “democracia censi-
taria”, causante de males econó-
micos deplorábeis a nivel inter-
nacional; apoiar ese nomeamen-
to é un acto indigno. Calar é,
moitas veces, ouro. Lea, señor
Solbes, o entretido libro de Ri-
chard Peet sobre a Trindade

Non-Santa e calce zapatos me-
nos propensos ao deslizamento
neoliberal.♦

XOSÉ FRANCISCO PÉREZ OIA
(VIGO)

A expansión
do nacionalismo

Penso que o nacionalismo non
ofrece, nin nas súas bases ide-
olóxicas nin a través dos seus

dirixentes, oportunidades reais
para se integrar desde posi-
cións non nacionalistas. Todo o
que chega é sospeitoso, fanlles
mil exames para militar e se
non está plenamente de acordo
coa liña maioritaria, acaba por
se auto marxinando. Para gañar
votos, aprecio e influencia
cómpre maior permeabilidade.
Porque, polo momento, coido
que é a sociedade galega a que
ten que decidir que nacionalis-
mo quere e non o nacionalismo
o que decida que Galiza é a
que máis lle gusta. Polo me-
nos, en democracia son os par-
tidos os que se adaptan ás ne-
cesidades do país e non á in-
versa.♦

MARCOS PLATERO
(MADRID)

Os textos enviados a esta sección non deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome, enderezo, documento de identidade e asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre orixinais non solicitados.



Militares
apréndenlle
o uso das
armas a nenos
dun colexio
de Avión
Unha compañía composta por
uns 80 membros da Brigada
Lixeira Aerotransportada (Bri-
lat) estiveron a finais do pasa-
do mes de febreiro acampados
na Serra do Suído. O día antes
da súa partida organizaron un-
ha xornada de portas abertas
en Avión, no patio do colexio
público. Os militares aparca-
ron diversos vehículos no re-
cinto, ao tempo que non pavi-
llón polideportivo montaban
unha exposición de material
militar. Os alumnos do centro
subiron a algúns dos vehículos
e termaron de diversas armas,
segundo informa o xornal As
comarcas (24 de febreiro), de
quen foron tomadas tamén as
imaxes que acompañan.♦

A televisión
non mostra
escanos
valeiros
Durante a sesión de investi-
dura de Zapatero, celebrada
o pasado 15 e 16 de abril,
houbo, coma sempre, insultos
para poñer nervioso ao con-
trario (nos casos de Zapatero
e Raxoi) e desaloxo de esca-
nos no caso dos minoritarios,
mais isto último non foi re-

flectido polas cámaras, por-
que, como indica La Van-
guardia (28 de abril), a televi-
sión “sabe que as gradas de-
soladas desaniman o especta-
dor”. En directo semella que
os deputados están presentes
aínda que non se oen.♦

A extrema
dereita
arremete
contra Tosar
Alfonso Ussía, recentemente
expulsado de ABC polo exce-
so de descualificacións que
adoita empregar nos seus co-
mentarios, escribe agora en La
Razón, onde continúa fiel ao
seu estilo. O pasado 2 de maio

dedicou os seus varapaus ao
actor galego Luís Tosar. “O
presumíbel actor Luís Tosar
–di Ussía–, un dos pancartei-
ros e pegatineiros máis desta-
cados do panorama subven-
cionábel, preséntase ás elec-
cións europeas co Bloque Na-
cionalista Galego. O valente
pegatineiro –no Festival de
Cinema de San Sebastián
sempre esquece a pegatina
que di non á ETA–, confirma
deste modo o seu coqueteo
coa política no campo na-
cionalista. O mao é que figura
na lista do BNG nos derradei-
ros lugares, os chamados tes-
temuñais, e é practicamente
imposíbel que seña electo par-
lamentario en Europa. Unha
verdadeira mágoa. O Bloque
Nacionalista non preveu que,
de figurar Tosar entre os pri-
meiros nomes da candidatura,
moitos españois votariamos
entusiasmados os escisionistas
galegos para descansar duran-
te un tempo do sobreactuante
cómico de Nunca Máis”.♦
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Branca palidez
BIEITO IGLESIAS

No número anterior deste semanario achega Gaciño unha
importante novidade. Conta como, nun bar calquera, certo
grupo de senegaleses celebra os goles de Kluivert e Xavi,

dous cravos no cadaleito do Real Madrid. Así pois, os negros (este
termo dilátase como o horizonte na mente dos racistas, abranxendo
tamén ós mouros) volven polo Barça. Aplauden á escuadra de
Laporta co mesmo pulo que leva ós ciganos cara confesiós distintas
da fe dominante; porque os culés aliñan a tres pretos e medio
–Reiziger, Davis, Kluivert e Ronaldinho– por un só coloured madri-
dista (Roberto Carlos); polo uniforme albo, que cómpre telos como
o cabalo branco de Santiago pra vestirse desa guisa nesta época de
mestizaxe e espectro de cores. Hai curiosos antecedentes, por exem-
plo o fervor blaugrana dos llanitos xibraltareños, a cantidade de pe-
ñas barcelonistas actuantes no Peñón. De continuar a inmigración
africana –non che digo nada se Xibraltar se integra en España–, a
torcida merengue tornarase marxinal. Polo camiño que van esta tem-
pada, as estrelas de Florentino poden ficar lívidas, sen títulos (talvez
merezan un título de moda: Estúpidos homes brancos). Cando os
galácticos visitaron a Coruña o sábado pasado –en Riazor levaron
outra deseiva–, algús seareiros guindáronlles ovos mentres dúas fans
lles lanzaban cariños: Casillas, te quiero; Beckham, soy tuya. Tales
raparigas  non pensan no futebol nin no simbolismo da Equipa do
Réxime; suspiran por caras anenadas, lampas. Trátase dun afecto
idealista, sen ningunha esperanza de verse correspondido. Ben saben
que non han ligar cos seus ídolos, que non pasearán nos fotingos de
luxo, que xamais premerán as espiñas dos rostros amados. Andan
aganadas, cun puro e platónico apetito de beleza.♦

O blog do rumbar MANUEL RIVAS

O brinde tsarista

Non se debe brindar con vaso baleiro nin con auga. U-lo ta-
bú? Basilio Losada contounos a outra noite en Barcelona
unha teoría sobre a orixe desa prescripción. Facíano os

mandos do exército tsarista. O brinde por alguén con vaso balei-
ro ou con auga equivalía a un caput. A unha sentenza. A unha ca-
ída en desgraza. A unha orde de silencio. Os que mandan hoxe
en Galicia andan a espallar esa moda tsarista. Non saben
gobernar, non hai goberno, pero andan a brindar con vaso
baleiro. Contra os demais e entre eles. En Barcelona, na festa do
Sant Jordi, non falamos diso. Brindamos co vaso cheo.

A cámara de Couso segue a filmar. É certo que a
verdade é a primeira vítima da guerra. Mais a revelación das tor-
turas aos presos iraquianos demostra que ás veces a verdade, ese
ser tan fráxil como teimudo, pode fuxir ao control dos señores da
guerra. Eu teño unha particular interpretación verbo destas
terríbeis denuncias. É a cámara de Couso que segue a filmar.
Matárono a el, mais a cámara, a súa ollada, está viva. Kerry non
o sabe, mais vai ser a cámara de Couso quen derrote a Bush nas
vindeiras eleccións.

A tristura orográfica. O fútbol ten esa cousa. É unha con-
densación tan simple das paixóns que crea ou disolve en moi
pouco tempo estados de ánimo colectivos. A Coruña é unha cida-
de tan condensada, unha nave varada, que o estadio de Riazor
actúa en ocasións como unha sentimental sala de máquinas. Por
iso ao amencer seguinte do partido co Porto, había unha tristura
orográfica. As casas, os edificios, estaban tristes.    

Nomenclatura. Pódese percorrer A Coruña indo pola
Avenida General Sanjurjo, Viaducto Generalísimo, Cantón de Jo-
sé Antonio e praza Millán Astray. Por sorte, para chegar á Torre,
pódese coller pola avenida de Hércules, quen, como é sabido, era
antifascista e no Monte Alto venceu o tirano Gerión. 

Disnomia. A rúa máis rúa da Coruña, que é a rúa Real, tivo
por nome republicano rúa Fermín Galán. O rótulo, como antes o
home, foi executado. Forma parte da disnomia activa, que é unha
doenza de esquecer adrede os nomes, diferente do Alzheimer. Aí,
nesa rúa interclasista, pasarela modernista e transatlántica,
elegante espiñazo da Pescadería, retablo en marcha, teatro aberto,
con ese lousado que Borrow citou como mito urbano, alí estaba o
café bar La Esperanza, abeiro progresista, alfándega de tantos
exilios e onde tantas veces se cantou a Marsellesa. Porque algo
de Casabranca ten A Coruña, sobre todo cando o filme da bréte-
ma funde os tempos, os ollos acadan o don de fotografar a
sombra das sombras e os guindastres coas luces estrábicas cargan
fardos de cancións adormecidas. Toda poética pide unha ironía.
Así que nesa estampa déixenme engadir a barcarola que lle
cantou no porto un coro coruñés, se cadra republicano, á raíña
Isabel II, na visita de 1858, mentres dúas embarcacións puñan en
escena a pesca do cerco:

Ya los barcos con presteza
van cercando todo el mar
ya los diestros pescadores
van las redes a lanzar, etc.

Os cascarilleiros somos así, señores.♦

Luís Tosar.



A.N.T.
A candidatura do BNG para as
eleccións europeas caracteríza-
se pola inclusión de persoas re-
levantes do mundo social, re-
novación xeneracional, re-
ferencia nacionalista e un
avance na paridade de xéneros.

As próximas eleccións europeas
teñen unha especial importancia
para o BNG logo da merma de
votos sufrida nos últimos dous
comicios. Pensan que un novo
ascenso sería unha inmellorábel
carta de presentación cara as
próximas eleccións autonómi-
cas e, ao mesmo tempo, unha
inxección para militantes e al-
gúns simpatizantes que poderí-
an estar tentados a coller cami-
ños máis prosaicos ante o medre
dos socialistas.

Ao mesmo tempo, os 17 no-
mes propostos polo BNG para
integrar a lista da coalición Ga-
leusca-Pobos de Europa, serían
unha mostra do “novo talante”
dos nacionalistas galegos. 

Nesta “apertura á socieda-
de” destacan a inclusión dos ac-
tores Luís Tosar e Luísa Martí-
nez. O primeiro, sen dúbida, un
dos actores hoxe de referencia
no panorama cinematográfico
estatal. Estas dúas persoas ca-
racterizáronse, ademáis, por ser
unhas das caras públicas de
Nunca Máis.

Ramón Chao, xornalista e es-
critor vilalbés, “pai de Manu
Chao”, como afirma el entre so-
rrisos, é outro dos integrantes da
lista.  Ramón Chao é un dos re-
ferentes críticos a nivel europeo e
un dos activistas antiglobalización
máis coñecidos, xunto co seu ami-
go Ignacio Ramonet. Ramón Chao
tamén participou nas movilización
de Nunca Máis en Europa.

Chao non é o único activista
e representante da emigración
galega. Vitorino Fernánez Oxea,
emigrante en Andorra tamén for-
ma parte da candidatura. O mes-
mo que Ana Miranda, responsá-
bel da oficina parlamentaria do
BNG na eurocámara, emigrante
en Bruxelas desde hai dez anos.

Na lista dos nacionalistas ga-
legos tamén aparecen outras dú-
as persoas de ampla proxección
na Galiza. Tal é o caso da oftal-
móloga Carme Beiras e o advo-
gado Nemesio Barxa.

Xunto aos antes citados, inte-
gran a lista, ademais de Camilo
Nogueira no número un e Encar-

na Otero no dous, como xa anun-
ciara a semana pasada A Nosa
Terra, o voceiro do BNG en Lu-
go, Fernando Blanco; a parla-
mentaria Ana Belén Pontón, diri-
xente de Galiza Nova; o ex con-
gresista Guillerme Vázquez; An-
tonio Fernández Oca, especialis-
ta en temas agrarios; a concellei-
ra coruñesa Ermidas Valencia e o
vicepresidente da deputación da
Coruña, Xaime Bello. 

A escolla destes nomes, rele-
vantes dentro da organización, se-
ría o xeito de poñer de manifesto a
importancia que o BNG lle dá a
estes comicios. ao mesmo tempo,
poñería de manifesto a renovación

interna e a paridade entre xéneros.
Para o BNG, esta lista, cos

únicos nomes que aparecerán na
candidatura Galeusca na Galiza,
ten un claro carácter de compro-
miso social e un carácter de es-
querdas e antimperialista.

O próximo día 15 de maio,
cun encontro de cargos públicos
e orgánicos, darase a saída cara a
campaña electoral. Dous días
despois, o Día das Letras Ga-
legas, os socios do Galeusca ce-
lebrán o seu primeiro acto en
Compostela, coa participación
dos principais dirixentes e candi-
datos dos partidos que confor-
man a coalición.♦
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Latexos

A
Inquisición
ó  día
X.L. FRANCO GRANDE

OFiscal Xeral dos EE
UU, John Ashcroft, é
un anovador dos pro-

cedementos do Santo Oficio,
a tal punto que non sabemos
ben o que dicimos cando ase-
guramos que a situación dos
presos de Guantánamo é
parella á dos presos da Inqui-
sición. É o promotor da dou-
trina da eliminación, en
xeral, do avogado defensor,
da violación das normas que
impiden facer rexistros ou
apropiacións non razoables,
da delación, das sentencias
non apelables,  da prisión sen
acusación e sen suxeición a
prazo –cativerio, ó cabo.

No seu Directorio de
inquisidores, o P. Nicolau Ey-
meric (1322-1399) non se
atreveu a tanto. Se o acusado
confesou, di, “es inútil
diligencia otorgarle defensa”,
pero vese na obriga de admiti-
la se o nomea o inquisidor e
este está presente nas comuni-
cacións co reo. Ashcroft di es-
tar moi satisfeito de ter
disposto, unilateralmente, que
as conversas entre avogados e
detidos  poidan ser espiadas.
Ou sexa, que o dereito de de-
fensa non é tal.

O P. Eymeric xustifica a
irrecusabilidade dos inquisido-
res, pois “para cargo tan alto
solo se nombran varones justí-
simos, prudentísimos, y en
quien no puede recaer
sospecha”. Aschroft mellorou
o procedemento: só o
presidente dos EE UU é o que
dispón que estranxeiro residen-
te será xulgado por tribunais
militares secretos, e só o secre-
tario de defensa  nomeará os
xuíces e fixará as regras e pro-
cedementos dos xuízos e que
probas poden ser practicadas.
Por suposto, esas “sentencias”,
aínda sendo de morte,  non te-
rán  apelación.

Para o P. Eymeric a tortura
tiña carácter subsidiario, pois
non se aplicaría “hasta haber
apurado sin fruto los demás
medios de averiguar la
verdad”; pero Ashcroft, tamén
mellorando os procedementos
inquisitoriais, convértea na
esencia do seus, ben
conseguindo realmente
verdadeiros desaparecidos, ben
prendendo sospeitosos a eito,
sen acusación ningunha, e ás
veces sen límite temporal. As
emendas quinta e sexta, para
este “neocon” primario, inculto
e brutal, derróganse coa súa
USA Patriot Act., e aquí non
pasou nada.

Os exemplos exceden do
espacio de que dispoño. En
calquera caso, co exposto o
lector poderá xulgar que
democracia ía levar Bush a
Iraq.  E, tamén, como o secta-
rismo pode facernos recuar no
tempo máis de seiscentos
anos. Leccións as dúas que
non convén esquecer.♦

Luís Tosar e Ramón Chao figuran na candidatura nacionalista

O BNG mostra a súa ‘nova cara’ nas europeas

Homenaxe
a Beiras
O 19 de xuño vai ter lugar unha
homenaxe cívica a Xosé Manuel
Beiras. Na comisión promotora
están representantes de todos os
segmentos sociais e ideolóxicos.
Vai ser homenaxeado o Beiras
nacido en 1936, como referencia
histórica, como personalidade
sen a cal non se entende o último
terzo do século XX. Pero no
BNG non queren un “Beiras his-
tórico”, senón que pretenden que
cumpra un papel senlleiro na or-
ganización. Contrariamente a
pretendidas polémicas, a direc-
ción do nacionalista intenta dar-
lle un papel relevante ao presi-
dente do seu Consello Nacional.
Valoran a súa atracción social e a
súa capacidade de análise.  O
único do que se laian algúns e de
que cando sae publicamente o
faga, as máis das veces, en clave
interna.  No BNG queren a Bei-

ras coma un referente social con
proxección orgánica.♦

Fraga
‘repartirá
xogo’
Os máis achegados a Fraga co-
ñecen a intención do actual pre-
sidente de non presentarse á re-
elección. Pero hai outras moitas
cousas que non teñen claras.
Vai apoiar o futuro vicepresi-
dente como sucesor? Sen saber
iso, ninguén quere dar un paso
adiante. Cal vai ser o galeguis-
mo que asuma Fraga ante Zapa-
tero? Desa postura dependerán
os distintos aliñamentos inter-
nos. O mesmo Fraga rematou
de descubrirse, din os críticos.
Sempre se agochou  no proceso
de Esukadi para non defender o
galeguismo do PPdG e as refor-
mas estatutarias que pregoaba
propagandisticamente. Nas
Vascongadas, como as nomeou

ben nomeadas o Rei, non mu-
dou nada. Pero Fraga volta ago-
ra a antigas reivindicacións. O
único que mudou é que desapa-
receu Aznar. Así quedou claro
que era Madrid quen coutaba as
aspiracións de Fraga. Ou Fraga
xoga con estas aspiracións se-
gundo a súa comenencia? Até
no PP non saben como interpre-
talo. No partido afírmase que,
de momento o único que vai fa-
cer Fraga e “repartir xogo”.♦

‘Trasvase’
galego-
portugués
O nacionalismo galego está cada
vez máis preocupado en lograr
un “trasvase” entre as opinións
públicas de Galiza e Portugal.
Neste sentido, vai ter lugar o 13
e 14 de maio, en Vigo e Porto, un
foro galego  portugués sobre a
“Nova Europa”. O evento estará
organizado pola fundación Gali-

za Sempre. Nel participarán co-
mo relatores os dirixentes gale-
gos Anxo Quintana, Xosé Ma-
nuel Beiras, Camilo Nogueira e
Encarna Otero. Polo Bloco de
Esquerda portugués, intervirán
os deputados João Teixeira e
Luís Facenda. Tamén estarán o
candidato á presidencia, Fernan-
do Rosas, e o dirixente da orga-
nización Miguel Portas.♦

Renovación
na Asociación
de Editores
Ábrese un proceso de elección
da directiva da Asociación Ga-
lega de Editores. Convocarase
despois do Congreso de Edito-
res de España que se celebrará
en Compostela a próxima sema-
na. A actual presidenta, Fabiola
Sotelo, non se presentará á ree-
lección. Tampouco están dis-
postos a recuncar a maioría dos
membros da actual directiva.♦

Croques AFONSO EIRÉ

O actor Luís Tosar e o intelectual, residente en París, Ramón Chao, formarán parte da candidatura.
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Como
en Vietnam
X. M. SARILLE

As mortas e os mortos,
os feridos, os
mutilados, as violadas

e os violados, os nenos
destrozados, os famentos, os
enfermos, os humillados, os
alleados, os aterrorizados, os
deslocados e por suposto os
torturados. Son as vítimas
das guerras. Pero de todas as
guerras.

Chama a atención o xeito
que temos os occidentais, os
opulentos, de sentir e
xerarquizar a gravidade de ca-
da unha desas desgrazas. Esta-
mos estes días consternados
porque vimos como os invaso-
res do Irak torturaban
prisioneiros. A tortura e a vio-
lación son consubstanciais ás
guerras, son accións positivas
para a vitoria. Non hai guerra
sen nenas violadas. Como non
hai guerra sen mulleres emba-
razadas polos soldados. Fillos
do inimigo. Todo iso contribúe
decisivamente para a total ani-
quilación e para o derrube de
calquera esperanza. 

Os escrupulosos e infanti-
lizados cidadáns de occiden-
te, amamantados na cultura
da satisfacción, preferimos
crer que as formalidades
xurídicas se estiran até o
inferno. Por iso a opinión pú-
blica pode chegar á perversa
conclusión de que o crime e
outros terrores son mellores
que a tortura.

Os psicólogos deberían fa-
cer luz sobre o noso subcons-
ciente colectivo, sobre as
nosas lembranzas seculares. É
demasiado estraña esta angus-
tia que nos abrangue cando
vemos os torturados, mentres
podemos pasar de puntas ante
a visión de nenos feridos, por
exemplo. Deberían dicirnos
que horrores proxectamos so-
bre nós propios alá no fondo
das nosas almas, cando no te-
levisor aparece a imaxe dun
torturado cuberto por unha ca-
pa e un capacete semellante
aos que utilizaba a Inquisición
para executar os nosos antepa-
sados, foren eles xudaizantes,
mouriscos ou simples
heterodoxos.

Como podiamos non pen-
sar que se torturaba no Irak?
Cómpren fotos para afirmar
que se viola e asasina, ou de-
bemos asumir con estoicismo
que é simples ciencia militar?
Fotos hai de case todo.
Entrando en
www.albasrah.net , visítanse
completísimas coleccións.
Comezan polas imaxes dos
nenos deformados pola
radiactividade dos bombarde-
amentos do 1991. Séguese
polas sacas das casas e polas
familias desfeitas. Bush e
Blair saben que se tortura sis-
tematicamente e saben todo o
demais. Como non o van sa-
ber, se son os xefes do
terror.♦

O Plano de Ordenación Muni-
cipal de Vigo xa foi entregado
á Xunta. Semella que foi un
parto difícil.

Os partos son todos difíci-
les, até os sen dor. Por vez pri-
meira preséntase, polo menos
na Galiza, un Plano que res-
ponde ao que verdadeiramente
debe ser un Plano. Primei-
ramente ten que ter un compo-
ñente legal. 

Semella lóxico...
Si, pero é un sobreentendi-

do que, moitas veces, se esque-
ce. Legalidade nun Plano de
Urbanismo, no fondo o único
que indica é que se respecten os
dereitos de todos, non só os
dunha propiedade a ter un apro-
veitamento. Senón os da socie-
dade a repartir plusvalías. Até
de agora ningún Plano xustifi-
caba este aspecto.

Cales son as outras carac-
terísticas deste Plano?

A procura do cenario onde
desenvolver a vida futura e que
esa vida futura sexa posíbel.  O
que non se pode é coutar as po-
sibilidades de desenvolvimento
en 15 ou 20 anos. Temos que
permitir que cando sexa necesa-
rio facer un novo Plano, sexa
posíbel, porque entre a valora-
ción de futuro que realicemos e
a realidade sempre vai existir
unha diferencia. Este non é o fin
da cidade de Vigo.

Pero sí que ten que marcar
o desenvolvimento futuro.

Non só iso. Non abordamos
o Plano para resolver unica-
mente os problemas que Vigo
ten hoxe en día, senón tamén
para ser capaces de funcionar
como motor de desenvolve-
mento.

Vigo inserida na Galiza

Que significa?
Que o Plano ten que ter un-

ha compoñente estratéxica. Ter
en conta o cenario de agora pe-
ro compoñer a imaxe dos cena-
rios futuros. Para iso hai que
pulsar infinidade de teclas para
saber cara a onde imos, pero,
sobre todo, en que partes esen-
ciais está a cidadanía de acor-
do. Aínda que os consensos, co-
mo decía Javier Riera, de Ci-
troën, comenzan co 50% e aca-
ban co 60%. Iso levounos a tra-
tar de definir o que hoxe é Vi-
go. Pero non só nos preocupaba
Vigo, senón que esta cidade é
unha peza moi importante de
Galiza. Do que sexa ou deixe
de ser Vigo, como nengunha

outra cidade de Galiza, vai ser
este país. O que foi Galiza xa
non será, pero os principais va-
lores que nos conforman só se
poden salvar se existe un mo-
tor, e ese motor é Vigo. Sen ca-
pacidade de desenvolvimento
propio, subsidiadamente, non
existiremos como país. Se te-
mos que depender dos fondos
estruturais... mellor é autoin-
molarse. 

Por que é un motor?

Tivemos tempo e medios
para estudalo. Vigo como mo-
tor de Galiza non é unha reali-
dade virtual. Os procesos en
formación que se están a desen-
volver son imparábeis e sitúan
Vigo e, polo tanto a capacidade
de Galiza, no centro das poten-
cialidades. Se algunha vez so-
mos capaces de xuntar todos os
esforzas e potencialidades,
agárdanos un bo futuro.

A xente cando pensa no

PXOM non está a cavilar ne-
sas ideas.

O Plano ten que servir, pri-
meiramente, para arranxar a pro-
pia casa. Se non está arranxada,
malamente podemos influír no
mundo. Estase a rachar con ese
modelo de falta de identificación
dos vigueses coa súa cidade. Pa-
ra esa xente que vén, que vai ter
empregos de moita máis espe-
cialización e preparación, en
sectores distintos aos que traba-

Daniel Pino
‘Torpedeando o Plano de Urbanismo impiden que Vigo

se convirta no motor de Galiza’
AFONSO EIRÉ

A redacción do Plano Xeral de Ordenación Municipal de Vigo semella ter unhas conse-
cuencias que sobardan a propia cidade e a súa área metropolitana. Daniel Pino, o máximo
responsábel da súa redacción, afirma que foi pensado para situar a Vigo como “motor
de Galiza”. Esa sería a causa de que existan intereses foráneos para que non vaia adiante.

PACO VILABARROS
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llaron os seus pais, estamos fa-
cendo este Plano.

A edificabilidade

Pero en todo PXOM hai ta-
mén uns intereses que enxer-
gan máis curto.

O modelo de transformar o
territorio, a construción, é unha
industria que conta cunha xente
que ten que gañar a vida vivindo
diso. Para min un
aspecto impagá-
bel foi que duran-
te a confección
deste PXOMV
lle ensinamos aos
construtores, pro-
motores, pero so-
bre todo aos pro-
pietarios, en total
máis de 70.000
persoas, a enten-
der este proble-
ma: que a edifi-
cabilidade non é
moita nin pouca, senón a que ten
que ser;  que ten que existir un
tratamento igualitario. Para iso
equilibramos o valor do chan: o
produto que queremos vender é
este,  para facer este produto
gastamos tanto, o que nos queda
é tanto, ese é o valor do solo. A
edificabilidade non di nada. É o
parámetro máis inxusto que hai.
Se a ti che custa multiplicar por
dous e a min por un e nos dan a
mesma edificabilidade, eu teño
o doble de edificabilidade ca ti.
Fixemos as contas con todos os
que viñeron por aquí. Cando a
xente poda ollar o Plano, verá
unhas termografías onde apre-
ciará que todas as áreas homo-
xéneas son igualmente tratadas.
Evidentemente, non podemos
pensar que o metro vaia a valer
o mesmo na Gran Vía que en
Candeán.

Abaratarase o prezo do chan?
É un Plano democrático e

progresista. Un instrumento de
maior igualitarismo. Tratamos
de  axudar a que baixe o prezo
tan alto do solo, que é a lacra dos
nosos tempos. Outra cousa é re-
solver o problema, pois vivimos
na sociedade en que vivimos.
Metemos no mercado un produ-
to que seguro que vai abaratar o
prezo do chan, pero non me pida
que despois non haxa mecanis-
mos que o fagan subir de novo,
porque sempre sucedeu. Pero o
que tratamos é de non beneficiar
a alguén determinado. Todos van
partir da mesma posición.

Quen vai pagar este novo
modelo de cidade?

O mercado, nunha parte
grande. Vivimos nunha socieda-
de de mercado. Xa era así cando
se fixo a lei de 1956. O mesmo
lles pasa a outros paises que te-
ñen outro sistema de facer urba-
nismo. Ademáis, sabemos canto
custa e o proxecto contempla o
diñeiro para abordar nos primei-
ros oito anos o 40% do Plano. A
maioría dos Planos non pasan
do 15% na súa aplicación. Os
máis quédanse no 5%.

Deixará Vigo de ser un caos?
Caótico non quer decir malo,

senón que aínda ti non interpre-
taches as leis pola que se rexe.
Para nós xa é moito menos caó-
tico e contraditorio. Vigo é un
territorio primixenio maravillo-
so. Ten asentamentos moi har-
moniosos. Non se fixo a cidade

no lugar que se fixo porque si.
Esa potencialidade de Vigo fun-
cionou sempre, só que na segun-
da parte do século XX pegou un
estoupido. É preciso saber guia-
la. A esta cidade faltoulle clase
dirixente na sociedade, non tan-
to na política. Sempre antepuxe-
ron os intereses individuais os
colectivos. Pero, malia a todo,
Vigo é unha potencia. Nós apos-
tamos por seguir medrando pe-

ro, ao mesmo
tempo, resolver
as eivas que o ce-
nario tiña.

As críticas

Que quer dicir?
Vigo e a súa

área medraron un
4,5% do produto
interior bruto nos
últimos oito anos.
O emprego case
se achegou ao

5,5%. Estes parámetros case nos
achegan máis a China que a Es-
paña, non digamos aos resto de
Galiza. Aquí temos o potencial.
Nós temos que oferecer solos
produtivos, pero estes, aínda que
hai moitos que non o entenden,
non son unicamente chan indus-
trial. Hai actividades moito máis
rendíbeis que a industria tradicio-
nal. Vigo secadra xógase o ser ou
non ser por ter ou non un parque
rexional comercial, que podería
xerar o 70% do que hoxe empre-
ga Citroen. Iso tense que facer
sen ocupar territorios importan-
tes, porque non se lles poden ocu-
par todos os territorios aos que
veñan logo. Por outra banda, non
é necesario que todo esteña perto
de Vigo, por iso falamos da área
funcional. A maiores este é o pri-
meiro Plano que se vai facer con

estudo de impacto ambiental, po-
lo que el mesmo ten que respon-
der do que propón. Por iso se tra-
ta de protexer a coroa de montes
e os corredores ecolóxicos. Eses
serán os grandes parques urbáns
do futuro. Hai que saber facer de-
senvolvemento con protección.

Hai quen critica a moita
edificabilidade...

O Plano de Vigo ten menos
edificabilidade que ningún  dos
que se fixeron na Galiza e dos
que se está facendo agora. A Lei
fixa a sostenibilidade en 1,5 m2
por metro cuadrado. No chan
non consolidado estamos en me-
nos da mitade (0,7) e nos urbani-
zábeis no 0,5. Suben un pouco as
medias polos chans industriais.
A cidade está contruída ao redor
do 5% por metro cadrado. E o
Plano vixente situaba a edifica-
bilidade nun 1,1% de media. 

A capacidade de nova cidade
que fai o Plano danos xustamen-
te o duplo do estándar que se
nos pide en zonas libres. Pero
non só resolve-
mos o futuro, se-
nón que palia-
mos o actual dé-
ficit, superando
nun 10% os pará-
metros marca-
dos. E os equipa-
mentos públicos
están case no du-
plo do esixido. 

E  a s  d o t a -
cións?

Dividimos a
cidade en distri-
tos e até no Cen-
tro, onde os défi-
cits son tremen-
dos, superamos máis nun 10%
os espazos libres. A cidade ten
como chan consolidado uns 15
millóns de metros cadrados. Es-

tán ocupados 12,5 millóns. Coa
ampliación chega a 28 millóns
de metros cuadrado. Pois 15 mi-
llóns son para dotacións. Case o
50%. Sen coutarlle nada ao ne-
gocio, só aplicando criterios de
racionalidade. Para nós a pri-
meira función estratéxica era fa-
cer cidade, facer estrutura. Che-
gamos ao final coas dotacións
afortaladas logo de ter definido
primeiramente todo o que nece-
sitaba a cidade.

Os sistemas de Vigo son o
mar, o Lagares e o que envolve
a cidade. Logo está a ligazón de-
ses sistemas entre si. Os cortes
serían a saída cara o Valmiñor e
cara o val do Louriña.

Facer vigueses

Pero Vigo é un conglomerado
de parroquias...

Por iso, para facer de Vigo
cidade, o primixenio é que Vigo
se recoñeza como cidade en si
mesma. Non se pode recoñecer

un a sí mesmo se
non se coñece.
Agora todo o
mundo pode vir
ao centro de Vi-
go, pero entre
eles non hai co-
nexión. Hai que
favorecer esa co-
nexión.

E deseñan
unha ronda, ou-
tra polémica.

Sen ronda non
hai Plano. Será o
grande eixo urbán
para unha e outra
banda. É a primei-

ra vez que se deseña unha grande
infraestrutura. O seu impacto será
mínimo porque non fixemos un-
ha vía recta. Tampouco imos rea-

lizar unha vía urbana da alta velo-
cidade, senón de alta capacidade.
Queremos unha rúa na que se en-
tre, se saia e articule ese territorio.
Que vaian a Barcelona ver a rúa
d’Alt. Pero a malla do segundo
nivel é o que, de verdade, vai re-
solver os problemas do rural.

As alturas permitidas te-
ñen unha grande campaña en
contra.

Vigo ten unha ocupación do
territorio, a respecto da poboa-
ción, inmensa. Racionalizar o
proceso xa non é posíbel. Non
se pode derrubar media cidade.
A cidade é a que é, non podemos
renegar dela. É produto da histo-
ria. Ademais, existen leis que é
preciso cumprir. Temos que fu-
xir do modelo co que se fixo o
ensanche. Non podemos ir avan-
zando co modelo tipolóxico da
mazá pechada. Optamos, xa que
logo, polos modelos de edifica-
ción de bloque aberto. As polé-
micas falsas non deixan albiscar
a realidade. Os que xeraron a
polémica son os primeiros que
saben que a normativa do Plano
se preocupa moito da calidade
da edificación. Establecemos
por primeira vez no Estado que
todos os edificios teñan, polo
menos, unha hora de sol o 21 de
decembro, que é cando menos
luz hai. Polo tanto, regulamos as
separacións entre edificios. De-
cidimos que na cidade construí-
da, nos espazos que aínda están
sen construír, as condicións dos
patios sexan iguais que as das
rúas, que entren os coches dos
bombeiros até o interior... Iso
marca moito máis as alturas per-
mitidas que fixar o número de
plantas. A calidade, que estivo
totalmente desasistida nos Pla-
nos anteriores, está aquí moi
presente.

Pero o volumen...
No resto optamos por cubrir

os déficits de espazos libres
ocupando menos con edifica-
cións. Trátase de como poñas as
vivendas,  se ao longo, ao ancho
ou ao alto, pois o volumen a
construír é o mesmo.

Pois poña menos metros
cadrados construídos.

Pero se poño menos metros
cuadrados non se pode cons-
truir, porque lle estou pedindo
que a cidade futura me arranxe a
cidade pasada. Para que se cons-
trúa ten que ser rendíbel facelo.

O grupo municipal socia-
lista pide que o paguen as ad-
ministracións públicas.

Quen? O Estado, a Xunta, o
Concello? Con que diñeiro? É
unha parvada. Arranxar a cidade
custa cartos. Todas as cidades do
mundo obrigan o mercado a pa-
gar a cidade. Pero para que o
mercado pague a cidade, iste ten
que funcionar, ten que facer viá-
bel a construción. Se non lles é
rendíbel, non constrúen. A xente
vive sen necesidade de vender
patrimonio inmobiliario. Non
hai mais que ver que aínda exis-
te moitos solares no centro de
Vigo sen vender. Nós traballa-
mos con parámetros moi realis-
tas no prezo do solo e moi con-
servadores no prezo de repercu-
sión. O prezo máis alto está na
metade do que se está vendendo.
Se o Plano existise, o prezo dos
pisos non tería subido tanto des-
de o ano 2000, equiparándose a
Santiago e a Coruña.♦

‘A edificabilidade
é un parámetro
que non di nada.
Non é moita
nin pouca, senón
a que ten que ser”

Non se entende moi ben que
comezase o PXOMV cun go-
berno presidido polo BNG e
o remate agora co PP.

O BNG non me deu instru-
cións políticas, só se me dixo
que fixera o Plano que fora bo
para a cidade. O BNG foi un
sacrificado de facer cidade. O
Goberno do BNG-PSOE fixo o
que fan as grandes persoas e
institucións: pensar máis na ci-
dade que neles mesmos. Go-
berne quen goberne ten que
darse conta da pluralidade da
cidade, mesmo en intereses.
Nós traballamos para que siga
avanzando con maior calidade
de vida. Ningún urbanista fai
revolución, tentamos facer pro-
greso. Por iso existiu consenso.

O PP non é que continúe co
Plano, é que o apoiou desde un
comezo, como os demais grupos,
porque resposta a intereses xe-
rais. Iste Plano non ten trastenda.

Que é iso?
Que os consensos deste

Plano non se conseguiron con
negocios. A anterior corpora-
ción acabou co cazo e iso sabí-
ano todos. Pero o Plano tamén
é unha maneira de encauzar os

negocios. Todos os que se mo-
ven no sector imobiliario sabí-
an que eran atendidos ou desa-
tendidos só tendo en conta que
encaixasen ou non no Plano. O
bo ou malo era unicamente en
función da cidade.

Pero o grupo socialista
con Pérez Mariño de alcalde
tentou paralizar o Plano e
agora posició-
nase en contra.

Ao Plano
aínda lle queda
moito camiño,
polo que non
debo enxuizar
determinadas
actuacións.

Pero voste-
des afirmaron
que existían in-
tereses detrás deste intento
de paralizalo.

O que eu evidencio é que
no actual Grupo Socialista
non entenderon ben o Plano
ou o entenderon demasiado
ben e agardan algo. O certo é
que o grupo socialista tenta
paralizalo. E paralo é unha
tremenda irresponsabilidade.
Din no seu día algunhas ra-

zóns, como  os intereses que
podían ter na Coruña, pero no
futuro saberanse con máis de-
talle as razóns deste parón im-
posto polo Grupo Socialista. 

Non vexo eses intereses
Poden existir grupos que

aínda non esteñan posicionados
axeitadamente en Vigo e o re-
traso do PXOM lles poda dar

tempo a facelo.
Non insista, que
non vou dar aínda
nomes. Poda ta-
mén que existan
ideas políticas to-
talmente deturpa-
das. Impedir que
Vigo xogue o seu
papel de motor de
Galiza é unha in-
sensatez, porque

con iso o que se logra tamén,
ao contrario do que pensan al-
gúns, e precisamente torpedear
o desenvolvimento e potencia-
lidade das outras cidades e de
Galiza como país. Quixera que
me explicasen porqué ese inte-
rese para impedir que Vigo se
convirta no motor de Galiza,
cando os demais tamén sairán
beneficiados.♦

‘Os consensos
non se acadaron en base ao cazo’

‘Que o Grupo
Socialista explique
porque tenta
paralizar o Plano”

‘Vigo, como motor
de Galiza
non é unha

realidade virtual,
senón que parte
da análise
das súas
potencialidades”
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Nas últimas semanas, a solicitu-
de por parte dos mariscadores de
Ferrol de que a Xunta diminúa a
talla legal para a comerciali-
zación da ameixa xerou diversos
conflitos na cidade. A demanda
viña dada, segundo os membros
do pósito, porque o bivalvo non
acada os 38 milímetros requeri-
dos para a súa comercialización
na ría de Ferrol.

Partindo desa base, e tras os
intentos “infructuosos” de acordo,
parte da directiva da confraría ini-
ciaba o 26 de abril unha folga de
fame na casa do Concello. Outro
grupo de mariscadores aos que se
lles impediu unirse á protesta ins-
talábanse nos soportais do inmó-
bel. Paralelamente, sucedéronse

as “accións sorpresa” das que a di-
rectiva da confraría se desvincu-
lou sistematicamente: cortes de
tráfico, queimas de pneumáticos...
e un chamativo colofón final.

O martes 4, tras a advertencia
de que se incrementarían as ac-
cións de protesta de non chegar a
un acordo satisfactorio, unhas

corenta embarcacións cortaron a
entrada da Ría durante dez horas.
O tráfico marítimo permaneceu
bloqueado provocando a apertu-
ra de expedientes sancionadores
contra os participantes na inicia-
tiva por parte da Capitanía Marí-
tima. Mentres tanto, no Conce-
llo, varios mariscadores conti-

nuaban coa folga de fame que
iniciaran nove días atrás.

Un día antes, o conselleiro de
Pesca propuxéralles aos marisca-
dores manter unha xuntanza para
achegar posturas. Esta invita-
ción, foi considerada incialmen-
te como unha provocación, ao
entender, dende o pósito, que se

trataba dun diálogo condiciona-
do e que a Consellería pretendía
impoñer o seu criterio.

Sen que se producisen novos
contactos, o martes desconvocá-
banse as mobilizacións. Os ma-
riscadores apuntan como decisi-
va a mediación do rexedor muni-
cipal, Xoán Juncal, e o primeiro
tenente de alcalde, Xoán Fernán-
dez, no conflicto.

Quen leva razón? Os maris-
cadores?, a Consellería? Ou se
cadra ambas as dúas partes? En
calquera caso, o que cabe pensar
neste caso é se o fin xustifica os
medios. Se non paga a pena in-
tentar loitar coa palabra no canto
de comprobar quen é quen de tu-
rrar máis.♦

O conflito do marisqueo
MARTINA F. BAÑOBRE

A talla da ameixa provocou a revolta dos mariscadores . A
calma parece que chegou á cidade tras moitos días de tensión.

Ferrol

Un novo estatuto
para Galiza
CARLOS AYMERICH

Hai vintetrés anos entrou en vigor o vixente Estatu-
to de Autonomía de Galiza. Un paso adiante, in-
dubidabelmente, mais insuficiente para mudar o

papel subsidiario que se lle adxudicou ao noso país no
concerto estatal e máis tamén, o tempo estáo a demons-
trar, para superar os problemas que, en 1981 e en 2004,
padece a sociedade galega. Vintetrés anos de autonomía
non foron quen de acabar coa emigración da xente nova,
co despoboamento do rural, coa desindustrialización e o
desmantelamento dos nosos sectores produtivos, co noso
atraso relativo en nível de renda ou infraestruturas, etc.

Aprobados xa os estatutos basco e catalán, o galego
foi o primeiro do recurte pactado por PP e PSOE tras da
LOHAPA e do  23-F, un retallamento que algúns non
dubidaron en cualificar como frustración (véxase “In-
forme dunha frustración. As claves do proceso estatuta-

rio galego”, de Xosé A. Gaciño e Manuel Rivas). E,
mesmo así, resulta obrigado recoñecer que as culpas
non son todas do Estatuto: aínda coas súas carencias e
limitacións moito se podería ter avanzado cunha vonta-
de política real de afondamento no autogoberno, de
asunción real de que autonomía significa, sobretodo, a
elaboración e aplicación de políticas propias e non só
darlle un retoque enxebre a políticas pensadas para ou-
tras realidades. É dicer, moito se podería ter avanzado
con gobernos distintos na Xunta de Galiza, gobernos
que acreditasen realmente nas potencialidades de Gali-
za no canto de aceitaren submisamente que as únicas
solucións válidas son as que
veñen de fóra.

Após moitos anos de falta
de aplicación, de asistir im-
potente a invasións competen-
ciais flagrantes –en materia
educativa, comercial, agraria
ou pesqueira– e á falta de am-
bición dos chamados a de-
fendelo e aplicalo, o Estatuto
galego é hoxe un velliño an-
quilosado de vintetrés anos. Porque mesmo perdeu o con-
senso, a única virtude coa que podía compensar a súa fal-
ta de ambición e xa é tarde de máis para recuperalo. Por
iso agora, cando Fraga recupera o alento autonomista que
esquecera cando o PP gobernaba en Madrid e o PSdeG-
PSOE, a reboque das circunstancias, di querer reformar o
Estatuto, os nacionalistas debemos proclamar abertamen-

te que a simples reforma non abonda. Que é preciso un
novo Estatuto.

Precisamos dun novo Estatuto porque os galegos e as
galegas temos a madureza suficiente para decidir libre e
democraticamente o noso futuro. Para estabelecermos li-
bremente novos mecanismos de relación cos demais po-
bos do Estado e de Europa. Para tomarmos as rédeas da
nosa economía, da nosa educación, da nosa industria, da
nosa lingua e da nosa cultura. Para lograrmos un novo
pacto social baseado no pleno emprego, no dereito a un-
ha renda básica de cidadanía ou na garantía da universa-
lidade e do carácter público de servizos como a sanidade

e a educación. Para organi-
zarmos o noso territorio e o
noso rexime local, co fin de
corrixirmos os desequilibrios
territoriais e de poboación
que pexan o noso desenvolvi-
mento. Para desenvolvermos
unha política propia de imi-
gración que atenda ás necesi-
dades da nosa diáspora e dos
seus descendentes. Para pa-

sarmos, en fin, da unidade imposta á unión libremente
consentida.

Para todo isto precisamos dun novo Estatuto. E aos
nacionalistas nos corresponde formulalo e defendelo pu-
blicamente. Facer visíbel á sociedade galega de hoxe o
que a nosa historia demonstra: que máis autogoberno é
igual a máis benestar.♦

‘Os nacionalistas debemos
proclamar abertamente que a

simples reforma non abonda. Que é
preciso un novo Estatuto”

Letras Galegas
NOVIDADES A  NOSA TERRA

PROXIMAMENTE Á VENDA

PROXIMAMENTE Á VENDA

Coedición do Museo do Pobo Galego e A Nosa Terra Coedición do Museo do Pobo Galego e A Nosa Terra

XAQUÍN LOURENZO
por Francisco

Fernández del RiegoENREDOS, de Xaquín Lourenzo O TARDO, de Xaquín Lourenzo



Guías electrónicas e programas de
radio e TV de todo o mundo xa
adoptaron a denominación Fitzro-
oy para informar do transporte
marítimo e a predición do tempo.

A decisión das Nacións Uni-
das é efectiva dende o pasado 4
de febreiro, despois de cumprido
o prazo sinalado na sesión do 4
de febreiro de 2002 polos repre-
sentantes de Fran-
cia, Reino Unido,
España, Portugal
e Marrocos na
O r g a n i z a c i ó n
Meteoro lóx ica
das Nacións Uni-
das. A OMM in-
vitou os Estados
atlánticos citados
a pór en común a
definición de áre-
as marítimas da
beira continental
con vista a usos
de predición do
tempo, tránsito e
salvamento. 

Algunhas destas zonas tiñan
unha superficie diferente segun-
do a visión particular de cada Es-
tado, o que provocaba perigosas
confusións. Tal era o caso de Fi-
nisterre que para o servizo mete-
orolóxico británico chegaba den-
de a altura de Porto até a latitude
de Bretaña (48º27` Norte) sobre
as lonxitudes comprendidas en-
tre o Cabo Peñas e o meridiano
15º Oeste. Para o Instituto Na-
cional de Meteoroloxía español,
dependente do ministerio de Me-
dio Ambiente, a área de mar co-
ñecida coma Finisterre é a que
vai dende Ribadeo ao meridiano
de 15º Oeste e o paralelo 45º
Norte e a latitude de Porto. Espa-
ña rexeitou a proposta de adaptar
o termo Finisterre ao que viña
sendo o uso internacional.

Maioría por FitzRoy

Ao defender o goberno de José
María Aznar, na ONU, a súa ver-
sión minimalista de Finisterre (só
de Porto a Cabo Ortegal), o resto
dos países atlánticos decidiron vo-
tar pola moción británica de Fitz-
Roy. España acada así unha vito-
ria pírrica: o ministerio de Medio

Ambiente, daque-
la rexido por Elvi-
ra Rodríguez, ce-
lebrou o triunfo
dun Finisterre re-
ducido e sen uso
exterior, confor-
me se adoptaba
in te rnac iona l -
mente a denomi-
nación de FitzRoy
para a superficie
clásica, historica-
mente denomina-
da Finisterre.  

Logo de que-
dar o Estado es-
pañol defenden-

do a superficie restrinxida, Portu-
gal aceptou a denominación in-
ternacional Portugal-West para a
zona comprendida entre Porto e o
Cabo San Vicente. Para o Institu-
to Nacional de Meteoroloxía a
costa de Portugal ten dúas áreas:
Porto, dende a capital do Douro
deica o Cabo Carvoeiro, situado
na península de Peniche, e o cabo
San Vicente que vai do Carvoeiro
deica a latitude de Casablanca. 

Na reunión da ONU, os britá-
nicos defenderon que a zona Por-
tugal-West se estendese até o Es-
treito de Xibraltar e levase o nome
de Trafalgar, o que foi considera-
do coma unha burla por España.
Portugal apostou por darlle o seu
propio nome. Os ingleses argu-
mentaron que o nome do cabo de
Cádiz era español e universal. Non

habendo acordo, a representación
británica non puxo impedimento
ningún para que se adoptase Gi-
braltar-West e Portugal-West. 

Portugal tamén favoreceu Fitz-
Roy coa maioría. Na reunión da
OMM celebrada en 1984, Irlanda
puido cambiar sen problemas as
denominacións Fastnet e Shannon
por Ireland-West e Ireland-South.

A Xunta non foi informada da
posición española sobre o asunto,
nin da resolución da ONU. Na
consellería da Presidencia reco-

ñeceron non saber nada da desa-
parición de Finisterre como re-
ferencia marítima internacional.
Con todo, o semanario de maior
circulación do Reino Unido, The
Observer consagrou o seu co-
mentario editorial ao cambio,
mentres que o sitio electrónico da
BBC publicou unha irónica ne-
crolóxica sobre a morte de Finis-
terre, un nome que resoa nos no-
ticiarios, nos avisos aos navegan-
tes e nos partes do tempo dende
hai máis de medio século. A BBC

titulou o seu comentario sobre a
noticia Finisterre Sinks Beneath
The Waves, ou Fisterra desapare-
ce nas ondas. O columnista Mark
Coles puxo no título do seu co-
mentario Farewell Finisterre,
Abur Fisterra. 

Para a Consellaría de Pesca,
que ten responsabilidade sobre a
máis importante flota de Europa
e a que ten o maior número de
barcos nas augas que agora reci-
ben o nome de FitzRoy, o cam-
bio carece de importancia.♦
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Con motivo do Día
das Letras Galegas,

o Mercado do Centro de Vigo
AGASALLARÁ a todos os seus

clientes cun libro sobre a vida e obra
de Xoaquín Lourenzo.

O SÁBADO 15 DE MAIO

www.mercadoprogreso.com

A nova denominación xa é habitual en sitios electrónicos de todo o mundo

A ONU cambia o nome da área marítima
de Finisterre polo do almirante inglés FitzRoy

GUSTAVO LUCA
O mar do Fin da Terra deixará de ser coñecido internacionalmente
co nome mítico de Finisterre, que lle deran os romanos e que se con-
sidera sinónimo de Galiza. Por acordo da Organización Meteoroló-
xica Mundial (OMM) das Nacións Unidas, Finisterre renomeouse
coma FitzRoy, en memoria do almirante británico Robert FitzRoy,
capitán do HMS Beagle no que Darwin fixera a súa histórica via-
xe. Robert FitzRoy foi tamén fundador do Meteorolóxico inglés.

No mapa grande, prognóstico do tempo de wetteronline para o Atlántico, no que se pode ver, xa, a nova denominación. No reca-
dro, imaxe da cadea británica BBC na que se recollía a noticia do cambio.

A consellaría
da Presidencia
afirma descoñecer
a desaparición
de Finisterre como
referencia marítima
internacional.
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O urbanismo coruñés na fa-
chada atlántica da cidade, sen-
ta a borcallóns do troco de uso
dos terreos do porto como pri-
meiro paso para a posíbel
construción da dársena exte-
rior na zona de Langosteira e
que está a se vender como má-
xica solución de todos os ma-
les, económicos e sociais que
lle afectan á urbe herculina. A
enaxenación dos catro peiraos
de Calvo Sotelo, Baterías, San
Diego e Petroleiro, porán no
mercado do solo milleiros de
metros cadrados urbanizábeis
que serán, na súa meirande
parte, ocupados por edificios
de vivendas e que, loxicamen-
te para os seus intereses, as
construtoras quererán sacar-
lles o máximo rendemento,
presionando para conseguir as
maiores alturas.

Pero xa comezan os pro-
blemas. As asociacións de
veciños lindantes co espazo
que vai ser liberado, elevan a
súa voz en defensa dos nume-
rosos veciños da devandita
fachada mariña, comprendida
dende Linares Riva até Os
Castros, en varios quilóme-
tros de casas de construción
moderna, mais aínda poderia-
mos dicir que recente e, polo
tanto, de alto valor de adqui-
sición, que gozan hoxendía
de magníficas vistas sobre a
baía e a costa da outra beira
da ría, sempre esplendorosa e
ridente, que será tapada, sen
dúbida, abaixando traumati-

camente o valor dos pisos co
conseguinte empecemento
económico e a sensación de
engano cos acubula por canto
mercaron, a prezo de primei-
ra liña de costa, sen sospeitar
xamais de que nos terreos
portuarios que precisamente
eran na sua mesma existen-
cia, garantes desa privilexia-
da posición que aboaran gus-
tosos, servirán para levantar
tamén monumentos especula-
tivos como noutros barrios.

Por outra banda, a deloira-
da construción do novo Pazo
de Congresos, as chamadas
“Alas de Gaviota” no peirao
de Méndez Núñez, xa comeza
a ser, tamén, cuestionado na
súa resolución final, pois co-
mo declaraba o presidente dos
veciños do Ensanche, “nin-
guén maxinaba que acadaría
esa altura, rachando a visón
da baía”, dende o mesmo cen-
tro da Coruña que integraba a
cidade no seu contorno maríti-
mo, como reiteradamente se
manifestou co gallo do pro-
xecto do Paseo Marítimo can-
do a frase recurrente era a de
“abrir a cidade ao mar”. Hoxe
a realidade é outra distinta. A
estampa mariñeira do binomio
Coruña-Mar sintetízase nos
temores dos veciños á especu-
lación urbanística nos terreos
do porto e na escasa credibili-
dade que poden ofrecer as
promesas de futuro que se di-
fundan desde os órganos de
poder.♦

Os terreos do porto
MANUEL LUGRÍS

Novos espazos urbanísticos van ser libera-
dos para construír vivendas en breve. Os ve-
ciños dos terreos colindantes temen que se
produza especulación coas “vistas ao mar”.

A Coruña

O dicionario de español de María Moliner define a
palabra radical: 1. De (De la) raíz. 2 a) Se aplica a
cualquier cosa que obra o se produce de manera
completa, sin limitación, atenuaciones o paliativos:
“Un remedio radical. La estirpación radical de un
callo (de un vicio). Un cambio radical” b) Se aplica
también a las personas que, en sus afirmaciones, de-
cisiones, etc., no emplean términos medios.

O dicionario da sabia aragonesa ilústranos de abon-
do sobre un concepto, que moitas veces, tamén en ga-
lego, é tomado en sentido pexorativo para lanzalo, co-
mo único argumento, enzoufado de lume e lama, sobre
un contrario que nos fai fronte con outros argumentos
que non podemos rebater. Con frecuencia óuvese de
boca de certos políticos mediocres cando se refiren a
alguén que lles canta as corenta. Que é un radical, co-
mo se ese concepto fose algo pésimo, vergoñento e
prexudicial pró resto dos mortais. O que o di pode que
así o entenda, ou pode tamén que o use co ánimo per-
verso de desprestixialo diante da opinión pública, que
non é capaz de captar o sentido exacto e fecundo do tér-
mino. Son demasiados os tales políticos que pensan
que na loita política todo vale, con tal de seguir monta-
dos no machiño, inda que, aos pés da cabalgadura, que-
de o chan estrado de cadáveres (políticos).

Pola mesma razón pola que imos a un bo médico
cando temos algún mal que nos incordia e queremos
que nolo erradique de raíz, e non imos onda un falaba-
rato calquera que nos despacha con cataplasmas, en-
xaugues ou paliativos que, por moito que nos queira fa-
cer crer, vannos deixar como estabamos. Por esa mes-
ma razón poden ser nomeados de radicais os que que-
ren erradicar dunha vez todo o que é ruin, repelente e

prexudicial para inmensa maioría da humanidade. O
radical de corazón cre que cumpre co seu deber cando
se opón e rexeita todo o que acha que, dunha forma ou
doutra, está a ser unha rémora pró progreso, pró benes-
tar e pró goce dunha vida humana digna de tal nome
pra todos os seres humanos que habitan no planeta. In-
da que é, até certo punto, comprensíbel que, o que está
instalado e a gusto coa situación, sexa reacio a admitir
o máis mínimo movemento que supoña un cambio de
situación no seu estatus social e económico.

O radical petende: que ninguén estea por riba
da lei e se poida sentir inmune a sufrir o rigor do
seu peso; que ninguén abuse do seu poder ou capa-
cidade de decisión, de forma que se vexan prexu-
dicadas outras moitas persoas; que ninguén se ve-
xa desprotexido pola lei e privado dos seus derei-
tos por calquera circunstancia que poida afectar ao
seu currículo; que ninguén se vexa privado de go-
zar dunha vida plenamente humana, sexan cales se-
xan as circunstancias en que lle tocase vivir.

O radical non se deixa comprar por dádiva nin-
gunha; o radical defende con teimosía os seus de-
reitos e os dos demais, sexa quen sexa; o radical
obra en conciencia, sen importarlle o afago e sen
acepción de persoas; o radical está disposto a bo-
tarlle unha man a calquera, pois considera todo o
mundo coma un irmán; o radical non pretende ser
nada máis ca unha persoa cabal en todos os senti-
dos do comportamento humano.

Por todas estas razóns é polo que me gustaría
chegar a ser un bo radical.♦

XOSÉ GONZÁLEZ ÁLVAREZ é mestre xubilado

Radical: por que non?
XOSÉ GONZÁLEZ

En recente data o Partido Nacionalista Galego –
Partido Galeguista, (PNG–PG) celebrou na capital
da Galiza o seu VII Congreso Nacional. 

Foi sen dúbida un acto de confirmación demo-
crática e organizativa importante pois adoptáronse
decisións non só importantes para o PNG-PG se-
nón tamén para o nacionalismo galego en xeral. 

O PNG-PG aproba unhas novas bases estatuta-
rias onde se posibilita a apertura de novos espazos
de encontro nacionalista; así créase un novo órga-
no, –convención nacional–, de “debate e formación
aberto á cidadanía galega” que se sente reflictida
no BNG pola presenza do PNG-PG na fronte. 

Adáptase o número máximo de integrantes do
Consello Político Nacional e Comité Executivo para
acadar unha maior coordinación entre as novas Agru-
pacións de Zona e a propia Dirección Nacional do Par-
tido, podendo así desenvolver unha actividade no BNG
máis intensa en beneficio do carácter plural daquel.

O VII Congreso Nacional acomete un remoza-
mento da dirección nacional do PNG-PG, liderado
por Xosé Henrique Rodríguez Peña, que supón a in-
corporación ao Comité Executivo Nacional de máis
dun 60% de novos integrantes e dunha remuda que
atinxe á mesma porcentaxe do Consello Político do
PNG-PG, recuperando a participación máis activa
de militantes históricos do galeguismo e por ende
nacionalistas, como por exemplo a quen hoxe é o
novo Presidente do Partido Xesús Otero Costas.

Os novos Estatutos recollen o carácter colexia-
do, na súa responsabilidade política, do Comité
Executivo Nacional e expresan nidiamente que o
PNG-PG reivindica un Estado español plurilingüe,
pluricultural e plurinacional.

Foi “a nosa obriga” ter presente o esforzo de to-
dos os colectivos e afiliación individual do Bloque
para acadar a unidade politica  do nacionalismo gale-
go, e que o PNG-PG reafirmou novamente, como xa
o fixera no lonxano 1991, a necesidade de pular por
un gran proxecto común, mantendo o que denomina-
mos pacto nacional galego, na súa harmónica plurali-
dade. Mantemos, xa que logo, o esforzo de que o
BNG amplíe tanto no traballo órganico como no ins-
titucional a pluralidade da sociedade da nosa nación,
sendo conscientes de que a presenza do PNG-PG na
fronte é garante da devandita diversidade ideóloxica e
social, facéndoa corresponsabelmente críbel e real.

É “a nosa obriga”, ante o avance das agresivas
políticas de confrontación co nacionalimo galego
sustentadas polas estratexias a acción socio-política
do PP e PSOE, sermos, máis que nunca, galeguistas
e por ende nacionalistas, superando posicións ideó-
loxicas, por lexítimos  que estes sexan, incidir en
“máis Galiza nun BNG plural, diverso e unido”.♦

ALBERTE A. BRENLLA GONZÁLEZ

é vice-secretario xeral do PNG-PG e integrante do Conse-
llo Nacional do BNG.

Reflexións após o VII Congreso do PNG–PG

A nosa obriga
ALBERTE BRENLLA

Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

Ararat
LOIS DIÉGUEZ

O Ararat é un monte situado nesa parte da Arménia non re-
coñecida polos turcos, perto da fronteira coa Arménia libe-
rada e mais con Irán. Di a tradición que no bico do monte
Ararat ficou embarrancada a arca de Noé despois do bíbli-
co dilúvio. Certamente, a forma do seu cume recorda unha
xigantesca arca. A loita dos armenios pola sua liberación
vén xa de moi vello. Agora, o director de cine, Atom Ego-
yan, contano-lo nesa fermosa e impactante película que le-
va o nome deste monte mítico dos armenios. A história es-
tá atractivamente trazada, profundizando na contradición
existente entre a xeración que sofriu o xenocídio dos turcos
e as que viñeron despois, que xa non comprenden  a destru-
ción física e psicolóxica dos seus pais. A represión brutal de
1915, na que os turcos asasinaron e torturaron entre un mi-
llón e un millón e medio de armenios –e poucos máis eran-
pon-nos os cabelos dereitos. Isto fixo-se ante o frio silencio
dos países que interviron na 1ª guerra mundial. O silencio
tamén pode matar. Hoxe, nestes momentos, están-se a ma-
sacrar povos enteiros en Iraque, Palestina, Afganistán... co-
as torturas e os horrores que ollamos na película. Mais, fó-
ra de algunha anécdota pontual, seguen a agachar-no-lo. Se
ignoramos o horror difícil será combate-lo. Ararat lembra-
no-lo, e os ianquis saben-no. E nós tamén podemos ser bo-
necos para os seus xogos de extermínio.♦

Subliñado



H.V.
O freo a algúns dos proxectos
urbanísticos da anterior corpo-
ración, así como a rexeneración
do cadro de persoal, provoca-
rán a caída do actual goberno
ponteareán, formado polo BNG
e PSOE. A oposición, PP e UC-
PA, esqueceron as súas diferen-
cias e presentarán unha mo-
ción de censura o trece de maio.

O Goberno municipal de Pontea-
reas nacido das eleccións de maio
de 2003 estaba preparado para sa-
car a concurso 50 prazas de per-
soal do concello e a amortizar ou-
tras 35. Estas últimas eran o cerne
da base política que permitía ao
ex alcalde Xosé Castro gobernar
o concello á marxe de calquera
control. Por outra banda, o Exe-
cutivo municipal cumprira as or-
des xudiciais de paralización de
corenta obras de edificios e esta-
ba en negociacións coa Xunta pa-
ra normalizar o urbanismo local
despois de que en xuño de 2002 a
Administración autonómica deci-
dise a suspensión das normas po-
las numerosas irregularidades de-
tectadas. A xuízo do líder do
BNG, Roberto Mera, estas son
dúas das claves que impulsaron
ao Partido Popular e á Unión do
Condado Paradanta a esquecer as
súas diferencias e presentarlle un-
ha moción de censura ao Goberno
que presidía o socialista Francis-
co Candeira –aínda que no Exe-
cutivo os nacionalistas eran

maioritarios, xa que teñen cinco
concelleiros fronte aos dous edís
do PSOE. Pero ademais destas,
hai outras razóns.

A UCPA de Xosé Castro nace-
ra como pulso ao PP, convencido o
ex alcalde de que podería retornar
a este partido cunha posición de
forza. De feito, no mandado da pa-

sada corporación a UCPA non
conseguira a maioría absoluta, pe-
ro si a relativa e puidera gobernar.
Pero nestas eleccións, o PP recor-
tou severamente a súa distancia
fronte a UCPAe comezaba a haber
un traspaso de afiliados até o PP,
aínda que este partido presenta en
Ponteareas unha estrutura moi fe-

ble e non conta con experiencia,
xa que o groso da súa militancia
marchara cando Xosé Castro fora
expulsado e se creara a UCPA.

Se ao inicio do mandado non
ocupou a alcaldía Nava Castro, al-
caldesa nos últimos catro anos e fi-
lla de Xosé Castro, era porque o
PP negouse a darlle os seus votos

e preferiu darllos a Candeira, aín-
da que non se integrou no Gober-
no. Daquelas, a UCPA tamén se
negara a ningún acordo que non
pasase porque Nava Castro ocupa-
se a alcaldía. Agora cambia de
punto de vista e acepta que o can-
didato do PP, Salvador González
Solla, ocupe o posto de rexedor
pero avisa de que exercerá un la-
bor de control de goberno. Ade-
mais, Xosé Castro anunciou que
de momento non se integrará nun
PP no que aínda está vetado; sabe
que co tempo os seus poderán de-
sembarcar no PP local e controlar
a organización.

En calquera caso, en canto o
novo goberno chegue á alcaldía
após o 13 de maio, atopará algun-
has dificultades. Unha delas é o
traslado da televisión local. Candei-
ra non quixera aceptar a proposta
do nacionalista Roberto Mera de
pechala para rematar coa sangría
económica dun concello que estaba
en quebra técnica e que debe o do-
bre do seu presuposto. O alcalde
preferiu agardar a un informe da
Universidade que agora lle deu a
razón ao BNG. Ante isto, o Gober-
no, en lugar de pechar o ente audio-
visual, decidiu devolverlle aos ve-
ciños o local que ocupaba e instala-
lo nunha nova localización. A cues-
tión é que o traslado significará un
período longo de paralización e, en
consecuencia, privarlle ao PP dun
instrumento de propaganda ao que
constantemente recorría Castro –de
feito o seu xenro era o director.♦
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O trece de maio celébrase o pleno no que PSOE e BNG perderán o Goberno

O freo a un proxecto urbanístico e os cambios de
persoal claves na moción de censura de Ponteareas

Xosé Castro e a súa filla Nava Castro lideran a Unión do Condado Paradanta, aínda que no pasado pertencían ao PP. PACO VILABARROS

H.V.
A moción de confianza presen-
tada polo alcalde de Arzúa liga-
da á aprobación dos orzamentos
foi rexeitada nun pleno celebra-
do o cinco de maio. A partir de
agora, a oposición ten un mes
de prazo para presentar unha
moción de censura. Se non o fai
ou é rexeitada, o alcalde queda-
rá confirmado no posto e os
presupostos aprobados. A clave
nesta moción foi o voto en con-
tra dos dous concelleiros socia-
listas, integrados no Goberno
pero que lle fixeron a contra en
todo momento.

O alcalde de Arzúa Xaquín

García Couso recorreu a presen-
tar unha moción de confianza li-
gada á aprobación dos presupos-
tos despois de que os dous con-
celleiros socialistas integrados
no Goberno adiasen perenne-
mente un acordo sobre os orza-
mentos municipais.

En Arzúa o PP perdera o po-
der despois de moitos anos de
permanecer no goberno munici-
pal. Deste xeito, nas últimas
eleccións se este partido obtiña
seis concelleiros, o BNG conse-
guía cinco e o PSOE dous. Con
estes resultados, o nacionalista
Xaquín García Couso, resultaba
elixido alcalde.

Contodo, o novo alcalde non
se atopou cun mandado cómodo
porque os dous concelleiros do
PSOE puxeron eivas á vida mu-
nicipal, afirma o rexedor. “Nun-
ca asumiron as súas responsabi-
lidades e desde novembro negá-
banse a negociar os orzamen-
tos”, explica.

Os dous concelleiros do
PSOE, os dous independentes,
tras as últimas municipais asu-
miran os departamentos de
Asuntos Sociais, Sanidade, Con-
sumo e Muller e o de Deportes,
Educación, Xuventude e Forma-
ción, pero actuaron pola súa con-
ta en todo momento e chegaron a

presentar mocións urxentes en
pleno sen coñecemento dos seus
socios de goberno.

A situación sempre foi deli-
cada, pero o alcalde preferiu se-
guir adiante coa redacción dos
orzamentos e presentou uns pre-
supostos de 3.860.000 euros para
ser aprobados no pleno do 27 de
abril. Os seis representantes do
PP e os dous do PSOE votaron
en contra, de modo que se rexei-
taron. O seguinte paso foi pre-
sentar a moción de confianza li-
gada aos presupostos co fin de
que, se era aceptada, quedasen
automaticamente aprobados os
orzamentos. Segundo a lexisla-

ción vixente, en caso contrario, a
oposición tería un mes de prazo
para presentar e gañar unha mo-
ción de censura. De non darse
este caso, os presupostos tamén
quedarían aprobados de forma
automática.

A atitude dos concelleiros
elixidos na lista do PSdG-PSOE
mereceu a crítica do seu partido.
O secretario de Organización lo-
cal, Francisco Rego, chegou a
manifestar en público que non
estaba de acordo co comporta-
mento dos dous concelleiros e a
resposta dun deles, Xoán Carlos
Mato, foi acusalo de “infiltrado
do BNG”.♦

A oposición e o PSOE teñen un mes de prazo para presentar unha moción de censura

Rexeitados os orzamentos de Arzúa despois
de perder o apoio da corporación o alcalde nacionalista 
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O alcalde de Pontevedra vén de
lanzar a proposta de constitución
da M4, unha Mesa de Traballo
pola Mobilidade de Pontevedra,
na que estean representados o
Ministerio de Fomento, a Conse-
llaría de Política Territorial, a
Deputación e o Concello co fin
de poñerse de acordo sobre o de-
seño dos diferentes proxectos de
infraestruturas que se prevén re-
alizar no Concello.

Neste momento está a redac-
tarse o Plano Xeral de Ordena-
ción Municipal e o Plano Estra-
téxico da Área Territorial Urbana
que inclúe tamén os concellos de
Marín, Vilaboa e Poio, co cal se-
ría precisa integrar as infraestru-
turas viarias, ferroviarias e de
transporte intermodal adecuados
ás necesidades de Pontevedra
causando o menor impacto posí-
bel os seus trazados tanto desde
o punto de vista económico co-
mo medio ambiental.

Para o alcalde de Pontevedra
resulta absurda a atomización
coa que se traballa sobre un
mesmo territorio, sen unha vi-
sión de conxunto e con improvi-
sación e descoordinación. Este é
o terreo estercado do malestar
dos cidadáns e dos continuos

conflitos polos diferentes traza-
dos viarios, enfrontando veci-
ños e administracións.

Lores considera que é preci-
so estabelecer de xeito consen-
suado criterios técnicos sobre os
seguintes asuntos: o sistema de
circunvalación da capital, mello-
ra das conexións por autovía co
Salnés, O Morrazo, Vigo, a Me-
seta e o Norte de Portugal; no-
vos trazados do ferrocarril de
longo percorrido e cercanías. E
sobre todo redifinición de com-
petencias entre as diferentes ad-
ministracións implicadas na xes-
tión da rede pública.

O alcalde considera que antes
de final de ano debería estar con-
cretado un Plano Director de
Mobilidade de Pontevedra e o
seu contorno para o cal é preciso
un esforzo de todas as adminis-
tracións implicadas, pero tamén
un cambio de filosofía: as obras
públicas non deben ser arma da
confrontación partidaria e as ad-
ministracións teñen a obriga ins-
titucional de dialogar polo ben
dos cidadáns.

Falta por saber cal será a res-
posta dos outros interlocutores que
en principio en xestións privadas
amosaron a súa receptividade.♦

Poñer de acordo a todos
X.C. GARRIDO

Lores propón unha mesa de coordinación entre as ca-
tro administracións para avanzar proxectos na cidade.

Pontevedra

Pacto críbel para
derrotar a dereita
MIGUEL BARROS

Todos estamos de acordo que o problema funda-
mental da política galega é a necesidade impe-
riosa que ten a nosa autonomía de alumear unha

alternativa de goberno que poida garantir a indispen-
sábel renovación que demanda a xestión democrática
dos intereses de Galiza.

Esta preocupación callou na opinión pública e a
proba da mesma é a súa expresión electoral pode
constatarse ao longo das consultas realizadas nos últi-
mos 15 anos. O nacionalismo galego é unha realidade
histórica, pero é tamén unha incuestionábel realidade
política.

A avaliación da sensibilidade galeguista, entendi-
da como autoconciencia-valoración do propio e espe-
cífico, permeou todos os estratos sociais, incluso os
económicos e, sobre todo, ten na xuventude un peso

tan maioritario que a previsión de futuro abonda nun
asentamento fondo e permanente da conciencia gale-
guista.

Vistas así as cousas, unha primeira conclusión po-
dería inclinar calquera observador a predicir unha al-
ternativa hexemónica do nacionalismo fronte a unha
dereita descabalada após o fraguismo. Pero tal con-
clusión parécenos precipita-
da. En primeiro lugar por-
que o socialismo galego
mantén, aproximadamente,
un 30 por cento de apoio
electoral, que garante uha
posición asentada en máis
dun século de tradición po-
lítica socialista.

En segundo lugar, cóm-
pre ter en conta que tamén
existe un sector central do
electorado que arbitra den-
de a fíbula da balanza o
equilibrio, e que pode deci-
dir en calquera momento
cara a onde hai de inclinar
a responsabilidade de gobernar.

Isto proba, xa que logo, que unha alternativa á de-
reita do PP na Galiza non é concibíbel sen dúas condi-
cións: un acordo estratéxico entre nacionalistas e socia-

listas para gobernar, por unha banda e, pola outra, a cap-
tación dun segmento do electorado indeciso e obser-
vante do compromiso firme entre PSdeG e BNG.

Sen eses dous requisitos, pacto visíbel e pacto
críbel, o resultado electoral seguiría a ser favorábel
á dereita.

Por estas razóns, o electorado xa elaborou, a través
do seu comportamento políti-
co, un continuum socialista-
nacionalista como a súa alter-
nativa preferida para a substi-
tución da actual maioría da
dereita. Este mandato in-
sistente desbota calquera ten-
tación de hexemonismo no
espazo de centro-esquerda
que se pretenda en solitario,
tanto por socialistas coma
por nacionalistas.

O electorado galego xun-
guiunos coa súa decisión pa-
ra abrir a xeira do futuro de
Galiza e calquera intento que
pretenda descoñecer esta

mandato, está condenado ao fracaso. 
Podemos desputarnos uns e máis os outros o favor

de ser os privilexiados para encabezar a alternativa, pe-
ro é quimérico o intento de construíla en solitario.♦

H.V.
Por segunda vez nun ano, hai
pacto de goberno en Baiona. So-
cialistas e nacionalistas forma-
ron un núcleo inicial, que pactou
a principio de mandado, cos tres
concelleiros de Veciños Indepen-
dentes. O executivo local durou
dez meses porque VI decidiu ra-
char o goberno e, agora, os pro-
gresistas ultiman un acordo cos
dous edís de Coalición Miñorana
–hai que definir as concellarías e
as dedicacións dos novos edís,
entre outras cuestións. En todo
caso, quen si continúa no posto é
o alcalde socialista, apoiado po-
los nacionalistas.

En Baiona nin a dereita é

quen de unise nin a esquerda ten
forza de seu para un goberno bi-
partito entre socialistas e na-
cionalistas. A única solución é o
pacto, aínda que a traxectoria das
dúas forzas locais independentes
tampouco ofrece demasiadas ga-
rantías.

As dificultades de goberno
en Baiona arrástranse desde a
metade do anterior mandado e a
vila ten os orzamentos prorroga-
dos desde 2001. Agora, as dúas
forzas progresistas no goberno
andan á procura dunha aproba-
ción de presupostos que permita
elevalos desde os case catro mi-
llóns de euros nos que estaban
conxelados até sete millóns, pero

para iso precisan do concurso
dunha nova forza política, por-
que nos meses nos que os sete
concelleiros progresistas (cinco
PSOE e dous BNG) levan gober-
nando en solitario, todos foron
varapaos da oposición, composta
por cinco concelleiros do PP, tres
de Veciños Independentes e dous
de Coalición Miñorana.

As forzas independentes en
Baiona están marcadas polas
biografías dos seus líderes: Be-
nigno Rodríguez Quintas (Veci-
ños Independentes) e Manuel Vi-
lar (Coalición Miñorana). 

O primeiro foi alcalde na di-
tadura franquista e posterior-
mente rexedor á fronte dos inde-

pendentes. Así mesmo, foi o al-
calde durante o pasado manda-
do da corporación, cando pac-
tou co PP para repartirse a alcal-
día durante o mandado: primei-
ro dous anos el, posteriormente
dous anos o candidato do PP.
Precisamente o candidato do PP
era Manuel Vilar, que ademais
fora alcalde popular durante do-
ce anos e que perdera o posto
dous mandados atrás, desaloxa-
do polos socialistas tras unhas
eleccións. No pasado mandado,
cando Vilar ía suceder a Rodrí-
guez Quintas na alcaldía para
cumprir o pacto, este último ne-
gouse a abandonar a cadeira e
quedou roto o goberno. Entón, o

PP decidiu afastalo da súa lista
electoral, de modo que nas últi-
mas eleccións presentouse co-
mo independente.

Tras esas idas e voltas dos
independentes, a día de hoxe Be-
nigno Rodríguez Quintas mantén
relacións máis ou menos cordiais
co PP, liderado nestes momentos
polo xerente do Sergas en Ponte-
vedra, Xesús Vázquez Almuíña.
Con uns e outros, Manuel Vilar
apenas se relaciona e mantén un
enfrontamento que pode dar a
posibilidade ao alcalde socialista
Luís Carlos de la Peña de aforta-
lar o seu goberno. Nese caso,
contaría con nove concelleiros
fronte a oito da oposición.♦

Socialistas e nacionalistas ultiman un pacto cunha das candidaturas independentes

A difícil gobernabilidade de Baiona

‘Unha alternativa á dereita
na Galiza non é concibíbel

sen a captación dun segmento
do electorado indeciso e

observante do compromiso firme
entre PSdeG e BNG”
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H. VIXANDE
A Consellaría de Educación vén
de publicar o concurso de méri-
tos para seleccionar a maioría
dos directores dos centros de
ensino. Trátase dunha medida
contemplada na Lei de Calida-
de do Ensino que permite eli-
xilos a dedo e vetar aos que non
lle gustan á Administración.

O catro de maio publicouse no
Diario Oficial de Galiza a “Orde
do 26 de abril de 2004 pola que
se convoca concurso de méritos
para a selección e nomeamento
da dirección dos centros docen-
tes públicos da Comunidade Au-
tónoma de Galiza, nos que se im-
parten ensinanzas escolares”.

Esta Orde desenvolve o ca-
pítulo VI do título V da Lei or-
gánica 10/2002 do 23 de de-
cembro da calidade da educa-
ción, a coñecida e polémica
LOCE, cuxo calendario de apli-
cación vén de atrasar o Gober-
no central. De todos xeitos, a
decisión de Madrid non afecta á
selección da dirección dos cen-
tros. Neste sentido, varias Co-
munidades autónomas goberna-
das polo PSOE tamén promul-
garon Ordes para elixir os di-
rectores e a esa circunstancia
acolleuse a Xunta para publicar
a súa, aínda que os procede-
mentos empregados polas auto-
nomías socialistas son máis de-
mocráticos que o escollido pola
Xunta.

O proceso afecta a aqueles
centros cuxa dirección esgota o
mandado este curso, é dicir, a
maioría, en concreto 499. Ade-
mais, establece un mecanismo
de elección que consiste na
constitución dunha Comisión
de Selección en cada centro no
que se elixe a dirección na que
a Xunta ten unha maioría deter-
minante. Se inicialmente traba-
llábase cun borrador de Orde no
que a maioría da Administra-
ción era esmagadora, agora, coa
publicación do texto definitivo
no Doga, esa maioría recortou-

se, pero non se cumpriron as
expectativas dos sindicatos, que
agardaban que aceptase maior
paridade entre os membros da
Comisión, de forma que hoube-
se igual número de representan-
tes da Administración que do
centro.

A Comisión de Selección te-
rá a prerrogativa non só de ana-
lizar os méritos dos candidatos
que concursen, senón que pode-
rá desbotar a aquelas persoas
que presenten un Proxecto de
dirección que non lle pareza
axeitado. Este mecanismo per-
mitiralle á Administración bo-
tar abaixo as eventuais candida-
turas que non sexan do seu gus-
to aínda que sexan as únicas
que se presenten para dirixir un
centro en concreto. Trátase dun
filtro que criticaron duramente
os sindicatos porque consolida

unhas direccións “afectas” á
Administración.

Este concurso de méritos per-
mite aos ensinantes que cumpran
uns requisitos mínimos –bastan-
te esixentes, por outra banda–
presentarse para dirixir un centro
ao que non pertencen, o que sig-
nifica que non estarán implica-
dos no seu funcionamento. É
máis, poden concursar en tres
prazas distintas, aínda que só se
lles outorga unha.

Debido a que o concurso vai
crear un corpo específico de di-
rectores con prerrogativas sala-
riais, adquisición da categoría
profesional e liberación da do-
cencia, prevese que haxa un nú-
mero de candidaturas que sexa
suficiente como para que a Ad-
ministración da Xunta seleccio-
ne a un grupo amplo de direc-
tores que lle sexan afectos e que

conformen nun núcleo duro que
controle os centros de ensino.

Sindicatos en contra

Todas as características do con-
curso de méritos descritas sig-
nifican, a xuízo do sindicato
maioritario no ensino público, a
CIG, un ataque frontal á demo-
cracia nos centros, xa que nin a
súa dirección vai ser elixida por
procedementos democráticos
nin esta vai actuar conforme a
eses principios. “Acaban coa
xestión democrática dos cen-
tros, cando a democracia é un
dos valores que debe transmitir
e trasladar o ensino público”,
afirmou Anxo Louzao, secreta-
rio xeral da CIG-Ensino. A CIG
resumiu a Orde da Consellaría
afirmando que “plasma a súa
visión xerárquica, antidemocrá-

tica e autoritaria da xestión dun
servizo público”.

Outra das consecuencias da
aplicación desta Orde, segundo
CIG-Ensino, consiste en “rema-
tar cunhas direccións que defen-
dan o ensino público, xa que se
opta polo modelo privado na di-
rección dos centros”.

Ante un proceso de selec-
ción dos directores nos que os
centros carecen de peso decisi-
vo, a CIG vai realizar un cha-
mamento para que non se parti-
cipe na Comisión de Selección
“para non avalar esta farsa que
monta a Consellaría”. Porén, o
sindicato nacionalista non soli-
citará que non se concurse por-
que tampouco pode pedir re-
nunciar ás direccións a aqueles
sectores progresistas que dese-
xan seguir exercendo para se-
guir coa defensa do ensino pú-
blico.

Aínda que os anuncios do
Ministerio de Educación de
atrasar o calendario da LOCE
non afectan á selección da di-
rección dos centros, albíscase
unha modificación legal ou un-
ha derrogación da LOCE que
faga que dentro dun ano quede
suspendido o procedemento
agora empregado pola Xunta e
que se restaure o sistema demo-
crático de elección das direc-
cións. Así, ante a interinidade
da Orde publicada polo Doga, a
CIG considera que hai outras
posibilidades. Unha é que a
Xunta opte polo modelo dispos-
to por outras Comunidades au-
tónomas, nomeadamente as go-
bernadas por forzas progresis-
tas, nas que os propios centros e
o seu claustro son determi-
nantes na selección das direc-
cións. Pero esta non é a solu-
ción ideal, segundo a CIG. Este
sindicato preferiría que a Con-
sellaría de Educación prorroga-
se un ano máis o mandado das
direccións que conclúe este cur-
so, á espera das eventuais mo-
dificacións da LOCE ou da súa
derrogación.♦
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Poderá designalos directamente ou introducir vetos

Educación publica o concurso para elixir directores

A Orde afecta á maioría das direccións dos centros, en concreto a 499, xa que este curso conclúe o seu mandado. PACO VILABARROS

R.V.A.
“Se un hospital de Cataluña
merca un millón e medio de bo-
tellas de auga, teñen que estar
etiquetadas en catalán. Se non
o están, a Generalitat cambiará
de marca”. Deste xeito explica-
ba o secretario de política lin-
güística do Govern, Antoni
Mir, de que maneira influirá o
idioma para que a Generalitat
asine contratos cos posíbeis
fornecedores privados. No caso
doutras compañías como as de
telefonía móbil ou videoxogos,
que comercializan os seus pro-
dutos en Catalunya, pero non
os venden directamente á Ge-

neralitat, Mir anunciou que
“nos reuniremos con todas as
empresas para chegar a acor-
dos”.

O Conseller en Cap, Josep
Bargalló, descarta prestar axu-
das ou sancionar ao sector pri-
vado para ampliar o uso do ca-
talán. “Cando o Govern di que
unha empresa debe ter un plano
de seguridade laboral, o custe
asúmeo a empresa. Do mesmo
xeito, cando o Govern di que
unha empresa debe atender aos
cidadáns en catalán, o custe de-
be asumilo tamén a empresa”.
No caso das multinacionais, en-
gadiu que “se queren que o Go-

vern asuma os gastos de am-
pliar o uso do catalán, tamén
estaremos dispostos a asumir os
seus beneficios”. 

Con todo, non descartou que
se establezan determinados pla-
nos de axuda en sectores con-
cretos, como entre “os pequenos
comerciantes procedentes da in-
migración”. Pero serán excep-
cións á norma. Na presentación
da Estatística de Usos Lingüísti-
cos en Catalunya 2003, Barga-
lló manifestou que “as empresas
privadas poden valerse da de-
manda e dos usos do catalán pa-
ra asumir un compromiso co
idioma”.♦

Non prevé axudas nin sancións para aumentar o uso

A Generalitat comprará bens e servizos só ás empresas
que usen o catalán

Uso lingüístico e ámbito de uso

Ámbitos de uso Só catalán Só castelán

Entidades financeiras .................. 49,2 ..................... 27,3
Persoal médico ........................... 41,1 ..................... 32,0
Con descoñecido ......................... 39,5 ..................... 36,7
Cos de casa ................................. 37,2 ..................... 34,4
Pequeno comercio ...................... 35,6 ..................... 25,3
Gran comercio ............................ 32,6 ..................... 28,4
Escribir notas persoais ................ 31,4 ..................... 51,4
Veciños ....................................... 29,5 ..................... 32,7
Compañeiros de traballo ............. 27,5 ..................... 22,3
Compañeiros de estudo .............. 27,3 ..................... 19,7
Amizades .................................... 24,5 ..................... 25,6



A.N.T.
Como é habitual, a CIG con-
gregou nas súas manifestación
maior número de asistentes
que os actos organizados pola
UGT ou por CCOO. Vigo foi a
cidade na que se rexistrou a
maior afluencia nun primeiro
de maio marcado pola loita con-
tra a precariedade e pola paz.

A crise do estaleiro Izar e a esi-
xencia da saída ao conflito foron
tamén outros dos elementos que
marcaron a data do primeiro de
maio, ademais da habitual falta
de unidade –a excepción do ano
pasado– das forzas convocantes.
Os tres sindicatos maioritarios
organizaron actos por separado,
incluídos UGT e CCOO, que
non se manifestaron xuntos en
Pontevedra e en Compostela.

Debido á crise de Izar, Ferrol
foi a cidade elixida polos tres se-
cretarios xerais para asistir ás
manifestacións das súas centrais.
Vigo foi a localidade que contou
coas asistencias máis numerosas,
seguida da Coruña e Compostela.

Ao remate da manifestación fe-
rrolá da CIG, o secretario xeral
desta central, Xesús Seixo, na súa
intervención amosouse optimista
ante un posíbel cambio de rumbo
da política do Goberno central da-
do que o PSOE carece da maioría
absoluta, aínda que lembrou que os
socialistas, cando gobernaron, de-
senvolveron lexislación lesiva para
os intereses dos traballadores. Res-
pecto á Galiza, Seixo cualificou de
ineficaz ao Goberno de Fraga e

lembrou as altas taxas de paro, de
precariedade laboral e de emigra-
ción, fronte ao descenso da poboa-
ción e a uns salarios e pensións dos
máis baixos do Estado. Por isto,
defendeu os sectores produtivos
básicos, entre os que citou o naval
en Ferrol. Ademais, o secretario
xeral da CIG denunciou a nosa si-
tuación de periferia dentro de Eu-
ropa e concluíu a súa intervención
lembrando o aumento da represión
que padece o movemento sindical.

Tamén en Ferrol, onde UGT e

CCOO celebraron unha manifes-
tación conxunta, Xan María Cas-
tro, secretario xeral das CCOO,
lembrou que as factorías de Izar
en Galiza, tras dúas décadas, es-
taban en condicións de remontar
o voo pero que llo impide a falta
de carga de traballo. Pola súa
banda, Xesús Mosquera (UGT)
lembrou que as dúas centrais eli-
xiran Ferrol como acto nacional
do primeiro de maio “en solida-
riedade cos traballadores de Izar
e tamén coa comarca”.♦
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A Europa dos 25
MANUEL CAO

O primeiro de maio fíxose efectiva a entrada de 10 novos pa-
íses na Unión Europea, o que supón a primeira parte da ex-
pansión cara o Este despois da caída do Muro de Berlín. Den-
de o punto de vista cuantitativo a integración é importante tan-
to en territorio como en poboación pero dende o punto de vis-
ta cualitativo a perspectiva de cambios que se abren no ámbi-
to político, económico e social é aínda de maior relevancia.

A apertura ao Este significa integrar unha área económica
pouco desenvolvida en relación á UE-15 pero con enormes
potencialidades de crecemento no curto prazo. Os déficits en
materia de infraestruturas, equipamentos sociais e estruturas
produtivas agochan un nivel de cualificación da poboación la-
boral e unha capacidade de expansión dos mercados internos
que pode dar lugar no próximo futuro a unhas taxas de medre
do PIB esquecidas xa nos países desenvolvidos. As diferencias
de crecemento virán dadas fundamentalmente polo grao de
acerto das decisións públicas á hora de canalizar os recursos
públicos e privados que afluirán aos seus países atraídos por
altas taxas de rendemento do capital, apoiadas no diferencial
salarial e na liberalización comercial, o que permitirá rendibi-
lizar a curto prazo investimentos que na UE-15 requiren perí-
odos de maduración superiores e investimentos en I+D. As de-
cisións públicas veñen sendo unha consecuencia do sistema de
interacción político-económico autóctono artellado ao longo
da historia e materializado nun conxunto de relacións entre
grupos de intereses, burocracia estatal, sociedade civil e insti-
tucións públicas. O modelo institucional dalgúns destes países
está afectado por índices de corrupción significativos ou pau-
tas de comportamento burocrático ancorados en estruturas po-
líticas recentemente abolidas o que influirá no menor ou maior
aproveitamento das potencialidades da integración. 

Esta primeira ampliación ao leste incrementa o poder da
UE como axente estratéxico clave na política e na economía
mundial. No futuro, a vontade democrática dos cidadáns po-
derá transformar a Europa en axente efectivo mediante a
aprobación da Constitución e a reorganización do sistema po-
lítico, mediático e social para facilitar a participación directa
na elaboración e implementación das políticas comúns. As
características destes países permiten aventurar a medio pra-
zo avances para o europeísmo. Por agora, as elites gobernan-
tes valoran quizáis máis o apoio político-militar de Washing-
ton frente ao perigo de Rusia que as avantaxas económicas da
UE pero, a medio prazo, a integración irá afortalando os ven-
cellos con Europa tanto nos aspectos económicos como polí-
tico-sociais facilitando a definición dun modelo institucional
que compatibilice capacidade de decisión global e partici-
pación das institución estatais, subestatais e colectivas. 

Para a economía española, os efectos desta ampliación son
dificiles de avaliar a priori dado que dependen en gran medida
das estratexias dos axentes empresariais privados e dos deciso-
res públicos á hora de captar as oportunidades de negocio que
se abren coa modernización deses países. A curto prazo, a des-
localización industrial pode afectar a sectores maduros como
automoción e manufacturas diversas debido aos baixos salarios
e aos emerxentes mercados internos pero esta situación pode
superarse coa innovación tecnolóxica nas industrias máis com-
petitivas. Por outra banda, a ampliación é un dato que non mo-
difica expectativas xa descontadas respecto da perda para Es-
paña dos fondos estructurais e de cohesión, do mesmo xeito
que a reformulación da PAC é consecuencia das negociacións
liberalizadoras da OMC e dos límites do propio modelo. Avan-
taxas no sector turístico e na captura de parte dese mercado in-
terno en expansión poden compensar os efectos negativos da
reestruturación dalgunhas actividades industriais.♦

‘Esta primeira ampliación ao leste
incrementa o poder da UE como axente

estratéxico clave na política e
na economía mundial”

A.N.T.
Durante os tres primeiros do ano
aumentou o paro en Galiza nun
9,9%, mentres que no conxunto
do Estado subiu un 1,7%. O in-
cremento do desemprego sitúa a
taxa no noso país no 14,64%, a
terceira máis alta de España, de-
trás de Andalucía e Estremadura.
Porén, en abril os datos do INEM
indicaban que baixou o paro.

O INE e o INEM non coinci-
den. Mentres o Inquérito de Pobo-
ación Activa que elabora o Institu-
to Nacional de Estatística indicaba
que no primeiro trimestre subiu o
paro un 9,9% en Galiza, o INEM
vén de publicar os datos dos rexis-
trados nas oficinas de emprego,
que indican que baixou o paro en
abril no conxunto do Estado.

O INE indica que en todo o Es-
tado, no primeiro trimestre de 2004
rexistráronse 37.100 parados máis.
En Galiza o aumento foi de 17.000
desocupados máis, unha cantidade
que só supera Catalunya, con
23.400 desempregados máis.

Despois dos datos do primeiro
trimestre, o paro no conxunto de

España era do 11,38% da poboa-
ción en idade de traballar. Esta por-
centaxe elevábase ao 14,64% no
caso da Galiza, o que sitúa ao noso
país no lugar no que se rexistra
máis paro por detrás de Andalucía
(17,21%) e Estremadura (17,03%).

Os feitos de rexistrarse unha
taxa de paro de 3,26 puntos supe-
rior á que padece o conxunto do
Estado e de ter aumentado nun
9,9% fronte ao 1,7% da media do
conxunto do Estado, provocaron
as críticas dos principais axentes
sociais ao Goberno do Partido Po-
pular na Xunta de Galiza. Os líde-
res dos principais sindicatos cuali-
ficaron de “fracaso” a política que
desenvolve o executivo que presi-
de Manuel Fraga e demandaron a
posta en práctica dunha nova polí-
tica económica que mellore a si-
tuación laboral do país.

Por provincias, A Coruña ten
un paro do 15,7% e desa forma
ostenta o índice máis elevado do
país, diante de Pontevedra
(15,2%), de Ourense (14,5%) e
de Lugo (9,55%). Este último te-
rritorio é, ademais, o único de to-

do o país cun índice de desem-
prego inferior á media estatal.

Datos do INEM en abril

Fronte a estes datos, o Instituto Na-
cional de Emprego publicou unhas
cifras relativas ao mes de abril que
non corresponden ao paro, senón
ao número de persoas inscritas nas
oficinas do INEM e que reflectían
un descenso respecto ao mes ante-
rior que no conxunto do Estado era
do 2,21% e en Galiza do 2,54%.
Así, segundo estes datos, no Esta-
do o número de desocupados ins-
critos no INEM baixou en 38.530
persoas, mentres que en Galiza fí-
xoo en 3.989 persoas. Segundo
eses datos, o número de parados no
noso país é de 153.043 persoas,
mentres que no Estado é de
1.705.176 persoas. As cifras que dá
o INEM, dependente do Ministerio
de Traballo, só reflicten os inscri-
tos nas oficinas de emprego e os
contratos realizados, pero non dan
unha visión de conxunto do paro, é
dicir, a súa relación co número de
persoas en idade de traballar.♦

Galiza, entre as comunidades con máis desemprego

Sobe o paro o 10 %
no primeiro trimestre e baixa en abril

Máis de 50.000 persoas nas mobilizacións

A CIG congregou máis
manifestantes o 1º de maio

Vigo foi a localidade na que se rexistrou maior asistencia ás manifestacións. Ademais,
a da CIG foi a máis numerosa.                                                        PACO VILABARROS

Feira en Vilnius, Lituania.                                                     DELMI ÁLVAREZ



CÉSAR LORENZO GIL
Feira de mostras, festival de mú-
sica, macrociclo de conferen-
cias? En Barcelona case ninguén
sabe explicar en que consiste
exactamente o Fòrum, se terá
continuidade no futuro e se cum-
prirá todas as súas expectativas.

Para os barceloneses, o Fòrum
de les Cultures crea sentimentos
ambivalentes e contraditorios.
Para moitos, será unha oportuni-
dade de facer medrar a cidade,
recuperar unha zona moi de-
gradada socialmente, abrir novos
espazos públicos e continuar o
crecemento urbanístico das
“grandes citas”, iniciado pola
Exposición Universal do 1888 e
continuado espectacularmente
polos Xogos Olímpicos do 1992.

Os terreos onde se instalarán
todas as actividades do Fòrum
son espazos gañados á marxinali-
dade. Aínda hoxe, o esplendor
das ágoras, os auditorios, os altos
edificios e demais infraestruturas
fican a carón do famoso Barrio
da Mina, un dos máis pobres da
cidade. A sospeita é que detrás
desta reforma urbanística se
oculten intereseses especulati-
vos, manobras de compra-venda
de terras nunha zona que no futu-
ro albergará residencias de luxo.

O alcalde, Joan Clos, xa saíu
ao paso destas denuncias e acla-
rou que, en efecto, o Fòrum vaise
aproveitar para lle dar un obvio
pulo á cidade, mais non en bene-
ficio só dos máis poderosos, se-
nón tamén como resposta social
ás novas demandas. En concreto,
Clos anunciou unha zona residen-
cial a baixo prezo para mozos e
incentivos para que se conserven
en pé e ben utilizados todos os
edificios creados para esta cita.

Estas explicacións non con-
venceron unha parte (minoritaria
aínda que moi activa) da cidada-
nía. O movemento okupa, colec-
tivos anarquistas e algúns outros
integrantes do que se denomina
o Foro Social, manifestaron en
repetidas ocasións o seu desgus-
to coa planificación do Fòrum, o
seu desacordo coa imaxe que
vende e a falsidade da meirande
parte das súas mensaxes.

En realidade, o proxecto barce-
lonés pretende inspirarse na idea
de encontro cultural multilateral e
dinámico dos foros sociais que se
iniciaron a principios da década en
Porto Alegre (Brasil), nunha adap-
tación de ideas e recursos que os
grupos opostos consideran “entre-
gada ao capitalismo”. En páxinas
da internet, radios piratas e incluso
libros estes colectivos advirten de
que o Fòrum é unha adaptación
perversa aos intereses de transna-
cionais e especuladores dos gran-
des desexos que se uniron baixo o
lema Outro mundo é posíbel.

Moitos fíos no aire

Ninguén sabe cal é a idea de fon-
do do Fòrum. Os organizadores
dan unha serie de datos baleiros
que non aclaran temas tan funda-
mentais como o obxectivo final
das exposicións, festivais ou ciclos
de conferencias; a orientación das

actividades nunha dirección con-
creta ou o propio futuro desta cita.

De momento nada se sabe da
continuidade da cita. Algunhas in-
formacións explican que o Fòrum
é unha idea exportábel, que pode-
ría organizarse en anos futuros

noutras cidades. A patente sería
catalá e para o sentir destes entu-
siastas, o Fòrum faría neste século
o que as exposicións universais fi-
xeron no século pasado no desen-
volvemento dos ideais do positi-
vismo e da Revolución Industrial.

Segundo outras informacións,
só após clausurar o Fòrum se sabe-
rá algo sobre o seu futuro. En Bar-
celona queren saber cal vai ser o
orzamento real, as dificultades que
sobre o tránsito e mais a seguranza,
entre outros ámbitos vai traer a se-

rie de actos e tamén os beneficios
para o turismo do fluxo extraordi-
nario de visitantes. Se este balanzo
for positivo, sería un engado dema-
siado gorentoso como para deixalo
marchar. O bo ritmo de venda de
entradas agoira un éxito.♦
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Carlinhos Brown fará correr por Barcelona a calor do carnaval da Bahia.                                                                                                                        sPACO VILABARROS

Barcelona utiliza a cita para reformar unha zona degradada da cidade

Alguén sabe que é o Fòrum?

Á parte da importancia econó-
mica e de futuro para Barcelo-
na, as propostas do Fòrum pro-
curan ser unha cita ineludíbel
para calquera que teña interese
en divertirse, aprender e interre-
lacionarse con outras culturas.
Para conseguilo, a organización
preparou un amplo programa de
actividades que se desenvolve-
rán simultaneamente en todos
os escenarios da feira.

Entre o 9 de maio e o 26 de
setembro, Barcelona non ficará
quieta. Haberá espectáculos na
rúa, festivais de danza, espectá-
culos musicais, teatro, exposi-
cións, conferencias, mostras tu-
rísticas, comerciais, de depor-
tes… A idea da organización é
facer render ao máximo o im-
porte da entrada e o tempo que
o visitante pase nas instalacións
do Fòrum.

Na primeira fin de semana de
portas abertas –en probas, para
familiares dos traballadores–, o
éxito de público foi total e fixe-
ron que as previsións para a
apertura real sexan óptimas. Será
entón cando se vexa o traballo de
espectáculo permanente de múl-
tiplas opcións chegadas de todos

os recunchos do planeta. Reci-
bindo os primeiros visitantes es-
tarán diversas actividades náuti-
cas, unha cerimonia de inaugura-
ción que se ha repetir cada día,
cun espectáculo de La fura dels
baus como elemento máis desta-
cado e diversas actividades que
servirán de fío condutor para os
que alí se acheguen.

No mes de maio serán moi-
tas as propostas interesantes pa-

ra os galegos. O sábado 15, o
brasileiro Carlinhos Brown pro-
porá un remedo do Carnaval da
Bahia en pleno Passeig de Grà-
cia, cos famosos trios elétricos
e a súa música afroamericana.
Esa mesma noite, o ministro de
Cultura do Brasil, Gilberto Gil,
deixará as funcións do seu car-
go para voltar cantar en directo.

As exposicións máis impor-
tantes van ser as que congre-

guen todas as figuras de terraco-
ta da arte funeraria chinesa. Os
guerreiros de Xi’an, reprodu-
cións exactas dun exército im-
perial, viaxaron desde Asia con
todas as medidas de seguranza
necesarias para este tipo de ac-
tos. Ademais, os espazos e os
habitantes do planeta teñen as
súas propias mostras, nunha
pescuda da relación do home co
seu contorno e a prol da idea bá-
sica do acontecemento: o res-
pecto pola diversidade.

Nos cinco meses de Fòrum
han ter moita importancia as fi-
guras destacadas en planos tales
como a política e a cultura. Líde-
res mundiais como Mikhail Gor-
bachov, Joseph Stieglitz ou Luiz
Inácio Lula adiantarán as súas
ideas para o futuro do planeta.
José Saramago ou Alain Tourai-
ne terán tempo para explicaren
os seus pensamentos ao redor do
rumbo social que leva o mundo. 

Curioso é que no capítulo de
deportes tradicionais, o Fòrum
deixase de lado a Galiza. Nin a
loita nin os bolos celtas terán ca-
bida nesta mostra, a pesar de que
si estarán a loita leonesa e os bo-
los sorianos máis segovianos.♦

Carlinhos Brown e os guerreiros do Xi’an 

Os guerreiros de terracota do Xi’an son a mostra estrela do Fórum.
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Ás oito estaba eu na oficina cando un com-
pañeiro chegou coa noticia: Acababa de
producirse un atentado en Madrid. Na pri-
meira, ningún dos que o ouvimos nos alar-
mamos máis do habitual en casos semellan-
tes. Que se producise un atentado terrorista
en Madrid non deixaba de formar parte
dunha sinistra estatística que desde hai máis
de trinta anos forma parte das nosas vidas
cotiás co carácter das noticias luctuosas que
ocorren no espazo virtual da televisión, da
radio ou dos xornais. Noticias de feitos que
lamentamos e condenamos, e diante dos ca-
les nos indignamos, pero sempre desde a
serenidade allea do que racionalmente con-
sideramos inhumano. Ese día, ás oito da
mañá, mentres puidemos supoñer que o
atentado causara se cadra só danos mate-
riais, talvez feridos, seguramente ese mes-
mo sentimento nos invadiu a todos. Pero a
medida que transcorrían os minutos e pasa-
bamos de falar de feridos a falar de mortos,
e de falar de mortos a contar o seu número,
a calidade do sentimento variou por com-
pleto. Primeiro, evidentemente, foi a con-
moción, o abraio, a suspensión pasaxeira da
credibilidade que nos causa un feito que ra-
cha os límites da realidade coñecida e apre-

hendida. Despois, veu a dor. 
Desde sempre, son dos que pensa que

desde o punto de vista humano a gravidade
dun feito criminal non pode ser medida po-
la cantidade das vítimas, senón pola calida-
de do acto, e que cando alguén perde a un
ser querido nunha ac-
ción criminal pérdeo
todo. Desde este punto
de vista, carece de im-
portancia que esa per-
da forme parte dunha
estatística ou sexa úni-
ca, porque a dor sem-
pre é individual, e a di-
mensión máis tráxica
da morte é invariabel-
mente privada. Porén,
acreditando en todo
iso, hei de recoñecer
que a noticia, referida
e analizada en todo o
seu detalle pola prensa e a televisión na-
queles días, chegou a emocionarme até as
bágoas, como probabelmente non o fixera
antes ningún outro suceso semellante. Que
houbo de diferente nesa traxedia para pro-
vocar unha reacción así en min, coma en

tantos outros miles de españois? A resposta
máis obvia é citar o extraordinario número
de vítimas. Pero un número de vítimas pa-
recido, ou incluso superior, hóuboo en aten-
tados coma o das Torres Xemelgas de No-
va York, na discoteca de Bali ou en Turquía,

e non embargante, pro-
babelmente a maioría
dos que sentimos unha
emoción profunda o
11-M non a chegamos
a sentir coa mesma in-
tensidade no caso de-
ses outros atentados. 

A resposta está a
bo seguro na proximi-
dade (máis humana ca
física), ou máis aínda,
na identificación. Con
certeza, no meu caso,
e coido que no de
moita xente que bago-

ou co recordo das vítimas, a causa da
emoción estivo no coñecemento dos deta-
lles concretos que permitiron individuali-
zar as cifras. Neste sentido, seguramente
o mellor servizo que fixeron a televisión e
os xornais para mostraren a dimensión da

traxedia estivo no relato, breve pero esen-
cial, das circunstancias vitais de cada un-
ha das vítimas. Eses relatos, máis ca as
imaxes ou as fotografías do horror, puxe-
ron as vítimas en comuñón coa esencia
humana dos que as contemplabamos (ve-
laí que moitas veces unha imaxe non vale
máis ca mil palabras). Fixéronnos ver que
compartiamos con elas gustos, soños ou
desexos cuxo truncamento nos doeu coma
unha mutilación dos nosos propios e per-
soais desexos. 

No seu carácter de historias feitas de
palabras cumprían cunha das máis impor-
tantes esixencias da arte narrativa: Facer-
lle presente ao lector un fragmento da vi-
da dos seus protagonistas, transcendendo
a súa intrínseca individualidade. Velaí ta-
mén unha das máis altas funcións da li-
teratura, e por extensión de toda a cultura:
a de amosarnos as aspiracións máis signi-
ficativas das vidas alleas no que teñen de
manifestacións diversas da condición hu-
mana. En definitiva, a de facernos máis
humanos, en canto que máis permeábeis á
dor e á loita dos demais.♦

XOSÉ MONTEAGUDO é escritor

Toda a dor
Recordo sentido do masacre do 11-M

XOSÉ MONTEAGUDO

‘Hei de recoñecer
que a noticia chegou

a emocionarme
até as bágoas, como non

o fixera antes
ningún outro suceso”

Antes de entrar en materia, déixen-
me que lles diga que a presentación
da coalición Galeusca para as elec-
cións europeas, celebrada en Ma-
drid hai unhs días, feito ao que
ANT dedicou amplo espazo no seu
momento, foi para min unha mos-
tra máis desta paisaxe nova, opti-
mista, pluralista e dialogante que
estamos a vivir e á que me refería
no anterior encontro con vostedes.
Dito isto, volvamos ao rego. Cando
escribo estas liñas o PPacaba de so-
licitar unha comisión de investiga-
ción parlamentaria para coñecer
“toda a verdade” do que aconteceu
entre o 11 e o 13 de marzo. A noti-
cia non pode ser mellor para os de-
mócratas, que poderemos afondar
en todos os recunchos escuros de-
ses días tan singulares. Temos que
felicitarnos pola viraxe do primeiro
partido da oposición que, nun pri-
meiro momento, pospuña esa posi-
bilidade até a finalización das dili-
xencias xudiciais e o levantamento
do segredo sumarial. Con este paso
adiante tamén o PSOE se ve na
obriga de deixar as ambigüidades

coas que até agora respostaba aos
pedimentos doutras forzas –IU e
ERC, entre elas que xa pediran esa
comisión en datas anteriores. Argu-
mentaba o grupo que sostén o go-
berno que era bo agardar á reunión
da Comisión de Segredos Oficiais
do Parlamento e, unha vez coñeci-
da dita información, tomar a deci-
sión que tiveran por conveniente.
Agora non cabe a espera e, máis alá
de cando se poña en marcha, antes
ou despois das eleccións europeas,
e das discusións inevitábeis sobre
os obxectivos de cadaquén –uns

confesábeis e públicos, outros aga-
chados e inconfesábeis–, o certo é
que imos vivir fermosos tempos de
liturxia democrática con toneladas
de lixo incluído (como na vida
mesma) e con cerimonias da confu-
sión que tamén abondarán. Pero, na
miña opinión, ningunha desas ta-
chas impide a satisfacción de com-
probar que, presionados polas fil-
tracións da prensa, polos desexos
da opinión pública, ou mesmo dos
desexos de vinganza dos opostos
propios dunha certa concepción da
política, o caso é que con celerida-

de e con luz e taquígrafos os cida-
dáns imos ter ocasión de xulgar o
que vexamos e escoitemos na de-
vandita comisión. Certo é que, co-
mo xa apuntan alguns analistas, os
grupos parlamentarios deben ter-
mar de que as informacións máis
delicadas que lles afecten aos servi-
zos secretos do Estado non se ve-
xan expostos a unha publicidade
impropia dun país serio. Pero estou
seguro de que este pobo que de-
mostrou madureza e seriedade sa-
berá apartar o gran da palla e for-
mará o seu criterio por máis que es-

te ou aquel voceiro mediático ou
político trate de levar a auga ao seu
muíño. Por se lles pode servir de al-
go, saiban que este humilde xorna-
lista sempre aprendeu moito, para
ben ou para mal, das Comisións
parlamentarias ás que tivo que asis-
tir, e mesmo resumir e sintetizar pa-
ra o medio no que traballa, tales co-
mo as de Luis Roldán, Mariano
Rubio, Gescartera… por poñer al-
gúns exemplos. Mesmo a da Asem-
blea de Madrid do verán pasado,
que seguín como un cidadán co-
mún fronte ao televisor, supuxo un
cursiño no que o guión, a posta en
escena e os personaxes eran moi
superiores aos de moitas películas.
Daquela non houbo conclusións
por falta de acordo. Seguramente
nesta tampouco as haxa. Nin falta
que fan. Con ver e escoitar e que de
verdade se investigue até onde se
poida, a mín chégame. Todo menos
quedármonos como se fósemos
parvos escoitando que os resulta-
dos das eleccións foron un roubo
ou que aquí ninguén mentiu. Iso si
que non.♦

Investigación
MANUEL LOMBAO

Talvez a investigación parlamentaria sobre o 11-M non
dea resultados concretos mais a súa existencia mos-
tra un novo clima político, baseado na transparencia.

Madrid

Os protagonistas da loita

contra a marea negra do Prestige

nun Caderno que recolle a crónica,

as reportaxes, as entrevistas e

as opinións máis senlleiras

publicadas nas páxinas de A Nosa

Terra ao longo de todo un ano.

Á VENDA EN QUIOSQUES E  L IBRARÍAS

A NOSA TERRA

marea branca
marea negra



Electrodos nos xenitais, viola-
cións con armas e útiles de lim-
peza, fusilamentos simulados, e
golpes múltiples que remataron
na morte das vítimas (trinta e
tres casos deste tipo están a ser
investigados) compoñen un ca-
dro que, ben ilustrado por foto-
grafías, está a supoñer un duro
golpe para a política bélica de
George Bush. 

Até os propios congresistas
republicanos se mostran indig-
nados e piden explicacións, lo-
go deste mostrario de delitos
que afecta a case todos os pe-
nais que a Coalición estableceu
no Irak. Varios dos culpábeis
parecen ser membros da inteli-
xencia militar ou mercenarios

das compañías privadas que tra-
ballan para o exército. Todo in-
dica, non embargante, que estas
persoas seguen traballando con
normalidade no país, a pesar
dos informes acusatorios.

Donald Rumsfeld tampou-
co pareceu inmutarse por tan
graves acusacións. O secreta-
rio de defensa negouse a pre-
sentar excusas e dixo que “os
Estado Unidos son, pese a to-
do, un país marabilloso”. A nai
dun soldado de 21 anos que
posou fachendoso diante dun-
ha morea de corpos de iraquis
encarapuchados e espidos de-
clarou tamén, pola súa parte,
que se trataba de “parvadas de
rapaces”.

O senador republicano John
McCain, que na súa mocidade
permaneceu durante cinco anos
preso do Vietcong, manifestou-
se non oustante con máis res-
ponsabilidade, deixando ver
que as torturas danaban os pro-
pios soldados, que quedaban
expostos a represalias e a un
trato semellante ou peor se
caian prisioneiros. 

No Irak hai neste momento
máis de dez mil persoas presas.
O coñecemento das torturas cau-
sou un gran alporizamento no
mundo árabe. Milleiros de ira-
quís manifestáronse diante das
prisións para preguntar pola si-
tuación dos seus familiares en-
carcerados.♦
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Existe unha enorme dose de irracionali-
dade na política venezuelana. Cando
Uslar Pietri escribiu aquilo de que “o
Estado é rico e a poboación pobre” pa-
ra resumir as inxustizas crónicas deste
país, reflectía o epicentro das discor-
dias que conducirían ao abismo actual.
Un abismo irreconciliábel? A quen es-
tamos fóra chéganos a idea de que Ve-
nezuela vive unha situación de crispa-
ción política permanente. Hai síntomas,
evidentemente, de que iso é así. Os me-
dios de comunicación, a quen un 65%
dos dirixentes políticos da rexión entre-
vistados polo PNUD para analizar o
apego aos valores democráticos en
América Latina atribúen o exercicio do
poder de feito, militan en boa medida
nesa estratexia. Pero hai síntomas de
severo distanciamento, non soamente
das capas baixas e medias, senón mes-
mo das altas que usufructuaron de for-
ma absoluta aquela riqueza do Estado
durante décadas. 

Hai en Chávez populismo e admira-
ción por Cuba, pero iso non quere dicir
que necesariamente a evolución política
venezuelana teña que derivar en autori-
tarismo ou en cubanización. Canto mais
radicais, fáciles e infundadas sexan as
críticas á súa política, mais doada será a
súa radicalización. É mais que probábel
que non haxa referendo revogatorio e a

oposición terá que agardar aos comicios
de 2006. Manter até entón a mesma es-
tratexia con toda pro-
babilidade reforzará
a Chávez que, con
moito en contra, con-
serva aínda un nivel
de popularidade
substancial (acaba de
subir un 30% o sala-
rio mínimo) mentres
que a oposición redu-
ce o seu circulo de
apoios conforme se
afianza a sensación
de fracaso das súas
protestas e mobiliza-
cións. Por que aguan-
ta Chávez? Por que
con éxitos e fallos si-
tuou o déficit social no corazón do deba-
te público. Pode alguén dubidar de que

isto non sexa necesario en Venezuela? 
As elites arredadas do poder por

Chávez non asumi-
ron aínda que hai un
tempo que acabou
para sempre e que
iso pode ser positivo
para a moderniza-
ción do país e para o
benestar das súas
xentes. Chávez non
é o dinosauro que
pretende recrear o
castrismo en Vene-
zuela. Este país non
o soportaría. Pero
experimenta coa di-
versidade dentro do
modelo (xustiza so-
cial con liberdades

públicas) brindando un marco o sufi-
cientemente amplo e xeneroso para que

os sectores máis dinámicos e inteli-
xentes da oposición poidan influír na
súa orientación, aceptando esas premi-
sas básicas: democratización e univer-
salización do benestar social. Venezue-
la pode soportalo. 

Non hai distancias insalvábeis en Ve-
nezuela, nin crispación que obrigue a
imaxinar rupturas dos procesos políticos
normais. Existe, si, a necesidade urxente
de construír espazos de encontro que
inauguren un novo tempo político. O
shock da expulsión e perda do poder foi
comprensibelmente duro e difícil de
aceptar por quen o detentou durante dé-
cadas, pero é tempo de interiorizar a no-
va situación e comprometerse na supera-
ción dos déficits que veñen lastrando a
modernización do país: as desigualdades
crónicas e o descrédito institucional. 

Dentro, a cidadanía, esa eterna esque-
cida que hoxe retorna ao primeiro plano,
e fóra, todos os que procuran unha nor-
malización das tensións políticas que vi-
ve o país, deberiamos facer todo o posí-
bel por abrir espazos de entendemento
sobre bases mínimas compartidas para
que o cambio se faga irreversíbel. Aca-
bará por beneficiar incluso a quen hoxe
lle semella absolutamente prexudicial.♦

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

Venezuela:
Distancias insalvábeis?

XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Todos os que procuran
a normalización

das tensións políticas
deberían facer o posíbel

por abrir espazos
de entendemento

para que o cambio
se faga irreversíbel”

John Kerry, o candidato demó-
crata norteamericano, non des-
pega nos inquéritos. Bush está
contra as cordas, mais el non pa-
rece saber como aproveitalo.
Unha e outra vez, preséntase na
publicidade como un veterano
de Vietnam. Todos lembran o
seu apoio cerrado á guerra do
Irak, votando no Congreso a prol
da invasión e aprobando os gas-
tos en armamentos. E, o que é
peor, as súas propostas até agora
non se diferencian con claridade
das do actual presidente. Recla-
ma, é certo, un maior papel para
as Nacións Unidas no país árabe,
pero iso tamén vén de facelo
Bush, capaz de calquera cousa
con tal de saír da difícil situación
na que se atopa. 

Os demócratas insistiron até
agora en que o candidato ecolo-

xista, situado máis á esquerda,
Ralph Nader podería lograr en-
tre un 3 e un 5% dos votos, di-
vidindo o voto progresista e
converténdose así no culpábel
dun novo mandato conserva-
dor. Mais, Nader e os seus se-
guidos pregúntanse que dife-
rencia habería se gañase Kerry. 

Non pode dicirse, contodo,
que as críticas ao candidato de-
mócrata proveñan só do electora-
do esquerdista. O pasado 4 de
maio 60 ex diplomáticos estadou-
nidenses condenaban en público
o apoio de Bush a Sharon. Ento-
ando unha especie de Norteamé-
rica, esperta, criticaron a política
do país con Israel e tamén a gue-
rra do Irak. Estes antigos altos
funcionarios acusaron tamén a
actual administración de meter o
país nun calexón sen saida que lle

fai perder cada día máis aliados e
amigos na esfera internacional.
Non embargante, os diplomáticos
gardáronse de ceibar palabras de
alento para Kerry. “Todo o que
dixo ultimamente non é moi es-
peranzador”, comentaron. “É de-
masiado comprensivo con Israel.
Nós non somos pro Kerry, senón
que estamos contra unha política
do Goberno desastrosa para o pa-
ís e para o mundo”.

Así as cousas o electorado
demócrata, que nas primarias
do partido apoiou o actual can-
didato, fronte ao máis progre-
sista Howard Dean, valorando
precisamente que o pragmático
Kerry tería máis posibilidades,
comezan agora a estar preocu-
pados e a pensar se non se pa-
sarían escollendo a alguén mo-
derado de máis.♦

Bush tocado e Kerry durmido

Un preso iraquí, empacado en xelo con plásticos, no cárcere de Abu Ghraib.

Rumsfeld afirma que os EE UU ‘seguen sendo un país marabilloso’

Investigan a morte
por tortura de trinta e tres presos iraquís

A.N.T.
O atasco bélico dos Estados Unidos na guerra do Irak veu
acompañado na última semana do descrédito moral do seu
exército, acusado de torturar e humillar a centos de presos. 
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Causa
nobre
G. LUCA

Marzo de 1968. O
tenente William
Calley e a súa

compañía entraron ao
abrir o día na aldea de Mi
Lai, unhas casas de
mariñeiros de palma e
folla de lata na beiramar
de Quang Nai, e mataron
douscentos. A maioría eran
vellos e nenos. Houbo un
ferido norteamericano, o
sarxento Carter, que se
meteu un balazo nun pé.

O xuízo non aforrou
detalle do masacre e
algúns soldados saíron con
cadea perpetua. Aspectos
da actuación da compañía
Charlie (o nome que daban
os norteameircanos ao
Vietcong, a partir das
siglas en inglés VC) poden
clausurar o prestixio
humano, como dicía Alejo
Carpentier. Contra as once
da mañá, oficial e soldados
organizaron un monte de
cadáveres e reparáronse á
beira cun almorzo de ovos
e touciño. 

Con todo, o proceso de
Mi Lai mellorou a imaxe
da intervención no
Vietnam. O sistema que
lanzara a ofensiva
condenaba publicamente a
vileza de Calley e
compañía pero salvaba a
guerra (nunca declarada,
polo demais). A causa era
nobre e o proceder do
tenente e dos seus soldados
indigno. Para os aliados,
no réxime político que
trataba de estabelecer
Charlie non habería
garantías legais. Na cabeza
do tenente penduraban
milleiros de bombardeos
con napalm B (benceno,
poliestireno e gasolina
nunha masa visguenta que
non se pode separar da pel
cando arde) sobre outras
aldeas coma Mi Lai. Todos
os pilotos dos B-52 foron
condecorados. Kerry, o
adversario de Bush,
tamén.

A conta das imaxes de
torturados no Iraq e moito
antes de que os
torturadores e
torturadoras vaian a xuízo,
xa se publicou que o
sistema das liberdades é
nobre porque garante
unha sentenza xusta
contra os crimes mentres
que o de Sadam Husein era
indigno e arbitrario. Xa
dicían cando os
bombardeos sobre
Haifong: a guerra é coma
un vendaval, mais a causa
é nobre e un refacho de
vento pode derrubar a
casa dun pobre. Vietnam:
máis de tres millóns de
mortos, case todos civís.
Cincuenta mil soldados
norteamericanos mortos.♦

Explica que a Guerra de Iu-
goslavia foi igual de inxusta
que a de Iraq, pero a opinión
pública non o viu así. Por que?

O encargado de dirixir a
campaña propagandística foi o
mesmo en ambas guerras, Allis-
ter Campbell. Este home é o
asesor en comunicación de Toni
Blair e foi quen inventou o dos
xenocidios de Kosovo e a lim-
peza étnica. Neste caso estaban
tamén implicados Alemaña e os
Estados Unidos. Bill Clinton era
máis intelixente que George
Bush. Europa e os EE UU esta-
ban unidos naquela guerra, aín-
da que non de todo. Coma sem-
pre, había intereses económicos
distintos entre Washington e o
eixe París-Berlín. O que pasa é
que lles interesaba dar unha
mensaxe unánime á opinión pú-
blica: Milosevic é un xenocida e
os serbios son fascistas. No caso
de Irak, os intereses económicos
de Europa e EE UU son opos-
tos. Por este motivo, neste con-
flito entraron en colisión dúas
maquinarias informativas. Isa é
a razón de que neste caso existi-
sen moitas mentiras que non en-
caixaron e que non se creron. 

Que intereses tiñan os EE
UU en Iugoslavia?

En primeiro lugar, supoñía a
destrución dun réxime socialista
ou con vestixios socialistas.
Existían dereitos sociais moi
importantes para os traballado-
res e un forte sector público. Pa-
ra as multinacionais é funda-
mental destruír este sistema,
tendo en conta que era unha das
poucas zonas do leste europeo
que non caeran no neoliberalis-
mo. Xa é coñecida a estratexia
norteamericana de que onde non
chega o Mc Donald´s, chega o
Mac Donell Douglas [empresa
norteamericana de aviación e
armamento]. En segundo lugar,
pretendían obter os controis dos
corredoiros enerxéticos. Koso-
vo é unha zona clave porque por
alí pasan os oleoductos de gas e
petróleo procedentes do Cáuca-
so e das ex-repúblicas soviéti-
cas. O eixe París-Berlín tiña un
roteiro alternativo ao de Estados
Unidos. Tamén para o tránsito
dos produtos das empresas des-
localizadas nos Balcáns. En ter-
ceiro lugar, Iugoslavia era un
aliado potencial para Rusia e un
acceso desta cara o Mediterrá-
neo. Para acabar co poder que
aínda lle quedaba a Rusia había
que illala e impedir que tivese
esa saída. 

Que alternativas existían
para solucionar o conflito iu-
goslavo sen que interviñese a
OTAN?

Cal era o problema? O con-
flicto foi provocado polas gran-
des potencias.

Non existía confrontación
entre os diferentes pobos da
ex-iugoslavia?

Non no caso de Kosovo. Alí
convivían os diferentes pobos
sen ningún problema. Era o co-
razón de Serbia e estaba habita-
do tamén por xitanos, xudeos,

gorans, turcos, exipcios e alba-
neses, pero non nas proporcións
que se falan nos medios. O que
pasa é que os terroristas da
UCK decidiron intervir en Ko-
sovo aproveitando o éxodo de
poboación albanesa alí, debido
á crise económica do seu país
por mor das privatizacións e da
entrada de capital italiano. Nese
conflito a OTAN tiña que bus-
car un aliado para tomar o en-
clave. Fixo un matrimonio coa
mafia e apoiou á UCK, grupo
que anos antes encabezaba to-

das as listas de terroristas inter-
nacionais. Hoxe Kosovo é un
lugar sen lei, sen policía e sen
Goberno. É o punto de entrada
en Europa de tráfico de prosti-
tución, de drogas e de armas
procedentes do leste.

A ONU está presente en
Kosovo. Por que permite que
a UCK controle o territorio?

As Nacións Unidas están so-
metidas ao control dos Estados
Unidos. Asumen que a razón da
intervención americana non era
protexer aos distintos pobos. Os

Michell Collon
‘Detrás de Mc Donald‘s sempre está

Mac Donell Douglas’
RUBÉN VALVERDE

Este belga, director do semanario Solidarie, é unha das voces máis críticas co actual pa-
norama internacional. Autor de numerosos traballos sobre a Globalización e o imperia-
lismo norteamericano, é experto no conflito iugoslavo. Estivo en Galiza con motivo do
I Encontro en Defensa dos Dereitos e Liberdades Públicas, organizado por Esculca.
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membros da policía alemana en-
viados alí afirman que os encole-
riza que os EE UU protexan os
maiores criminais
de Europa. Por
exemplo, un líder
da UCK foi cap-
turado pola poli-
cía da ONU, por
ter cometido un
atentado. Foi en-
tregado á base
militar dos Esta-
dos Unidos para
que o custodia-
sen. Unha semana
despois os nortea-
mericanos afir-
man que fuxiu.
Como é posíbel
escapar dunha ba-
se norteamerica-
na de máxima se-
guridade con
máis de 7.000 soldados? Nesa
base construíronse pistas para
bombardeos. O contrato é de 99
anos. Non entendo para que ins-
talan unha base militar se o ob-
xectivo é protexer a poboación.
Está claro que o obxectivo é
acordoar Rusia e controlar os re-
cursos do Cáucaso.

Illamento de China e Rusia

Os EE UU temen que Rusia re-
cupere o papel que tiña antes
da caída do Muro de Berlín?

Boris Eltsin era un peón no
xogo dos EE UU. O resultado da
súa xestión de Goberno tivo co-
mo resultado o esfarelamento da
industria e a consecuente catás-
trofe económica e social. Foron
os anos do florecemento e conso-
lidación da mafia. Tamén se cre-
aron grandes fortunas grazas ás
privatizacións das potentes em-
presas públicas. O caso de Ro-
man Abramovich, presidente do
Chelsea, ilústrao á perfección.
Para a poboación en xeral o re-
sultado foi brutal. Por exemplo, a
esperanza de vida é de cinco anos
menos que antes da caída do Mu-
ro. É un caso único no mundo,
xunto con Irak. Por este motivo,
algúns sectores do exército e da

economía están comezando a re-
accionar. Ven que se isto conti-
núa, Rusia pasará a ser totalmen-

te dependente.
Que papel

xoga Putin?
Putin está tra-

tando de que Ru-
sia se manteña
como potencia,
pero non quere
opoñerse frontal-
mente aos EE
UU. Penso que
debe tomar unha
decisión rápido.
Ten dúas op-
cións. Ou ben se
alía con China e
coas repúblicas
ex-soviéticas en
Asia, ou ben ter-
mina por ser en-
gulida por norte-

américa. Coa primeira opción te-
ría un mercado potencial moi
grande e podería contar cunha
alianza militar que dese autono-
mía a ese mercado.

A embaixada China foi a
única bombardeada durante a
Guerra de Iugoslavia. Puido
ser intencionado?

Cando menos era un aviso a
unha potencia emerxente. A par-
tir de Iugoslavia
comezou unha
estratexia de cer-
co a China. A
guerra de Afga-
nistán foi unha
primeira fase.
Instaláronse ba-
ses en Afganistán
e Uzbequistán,
que se unían ás
de Taiwán, Filipi-
nas, Indonesia ou
Corea. Con Irak
pasou algo seme-
llante. As poten-
cias que tiñan in-
tereses nese país
eran Francia, Ale-
maña, Rusia e
China. As últimas
intervencións de Estados Uni-
dos, están orientadas, a longo
prazo, a seguir sometendo a Eu-

ropa, Rusia e China. Hai que ter
en conta que o país asiático é un
dos que máis recursos enerxéti-
cos consume e precisa deles pa-
ra seguir desenvolvéndose. Por
iso EE UU están tan interesada
en controlar eses recursos.

Por que EE UU non inter-
vén militarmente en Cuba?

Esa intervención non se des-
carta. Economicamente polo mo-
mento non interesa. Pero Cuba é
un mal exemplo para América
Latina. Ese área sofre moito cos
tratados de libre comercio porque
están deseñados para favorecer
ás multinacionais. A poboación
está a darse conta disto e por iso
comezaron a alzar a voz. En Ve-
nezuela con Chavez, en Ecuador
coas revoltas sociais, en Colom-
bia coa guerrilla e tamén en Bra-
sil e Arxentina onde incluso unha
gran parte da burguesía ten maior
tendencia a resistir ás presións
dos EE UU. A crise de Arxentina
de despois de 1997 é o resultado
da actuación do FMI e da privati-
zación a multinacionais nortea-
mericanas e españolas das princi-
pais empresas do país. O resulta-
do foi a perda de poder adquisiti-
vo da poboación e a desaparición
da clase media. Cuba é un mal
exemplo porque dá mostra de

que a pesar do
bloqueo, con ou-
tro sistema son
capaces de ase-
gurar unha edu-
cación e unha sa-
nidade que non é
posíbel nos ou-
tros países de su-
damérica. Imaxi-
na que España
estivese bloquea-
da economica-
mente e non per-
cibise axuda de
ningún Estado.
Incluso así, a Ha-
bana dá unha
mellor cobertura
sanitaria que
Washington para

a poboación ordinaria. A espe-
ranza de vida é máis alta en Cuba
que nos Estados Unidos.♦

Despois da crise económica
que está a atravesar Iugosla-
via, pensa que os serbios op-
tarán por un Goberno que re-
cupere o sistema de benestar?

Existe unha grande confu-
sión. Hoxe a xente debe traballar
seis días á semana e trece horas
ao día en moitas empresas. Os
salarios son moi pequenos en re-
lación co custe da vida. Un sala-
rio medio é de 9.500 dinars, men-
tres que para comer unha persoa
ao mes fan falta 11.000 dinars. E
sen embargo o FMI di que hai
que continuar cos despidos.

Con que obxetivo?
As multinacionais precisan

man de obra barata. A mellor
forma é a través de precariedade
e de xente no paro. Por exem-
plo, US Steel ven de mercar a
empresa siderúrxica máis im-

portante dos balcáns, Sartid.
Recentemente houbo unha fol-
ga durante seis semanas porque
os traballadores reivindicaban
unha suba de salario. Pedían un
dólar cada hora e que non se
despedise a máis xente. Fíxate a
diferenza con Europa occiden-
tal. Ao final a empresa cedeu e
aceptou as reivindicacións. Su-
puxo un triunfo dos traballado-
res. Nos boletíns de US Steel
podía lerse que a folga supuxe-
ra un problema para a empresa
porque cada día perderan
800.000 dólares. O prezo de
compra de toda a fábrica foi de
23 millóns de dólares. A signifi-
cación é que con un mes de be-
neficios xa se amortizou o prezo
da compra da fábrica máis im-
portante de siderurxia dos bal-
cáns. Este é o resultado da Gue-

rra da OTAN e de que a esquer-
da europea tivese apoiado
maioritariamente esta guerra.

Por que o fixo?
En primeiro lugar porque

cedeu á presión dos medios de
comunicación. Preferiron se-
guir coa versión oficial do sis-
tema. Existiron moitas medias
mentiras. Por exemplo as masa-
cres en Saraxevo foron imputa-
das aos serbios, pero todos os
informes da ONU afirman que
foron perpetradas polos musul-
máns. En segundo lugar, tras a
caída do Muro de Berlín pérde-
se a actitude anticolonialista.
Nos anos setenta, cando unha
potencia atacaba a un país en
África ou Asia, a mensaxe uná-
nime era de abaixo o colonialis-
mo. A crise económica de prin-
cipios dos noventa obriga ás

multinacionais a conquistar no-
vos mercados. Pero teño a espe-
ranza de que todo o movemen-
to antiglobalización recupere a
conciencia anti-imperialista.
Pero para iso é preciso saber
que a guerra de Iugoslavia foi
tan inxusta como a do Irak.
Cando foron os bombardeos de
Kosovo lembro que falei con
amigos que teño en Euskadi.
Dicían que eles eran indepen-
dentistas e que polo tanto
apoiaban aos independentistas
musulmanes, croatas e kosova-
res e ían contra Milosevic. Ese
é un razoamento simple porque
todos os casos son distintos.
Defendían xusto o mesmo ca
OTAN e fiábanse tamén da in-
formación oficial. Non se dan
conta de que o presidente croa-
ta, Tuxman, era un profascista e

peón das multinacionais. O pre-
sidente de Bosnia, Izetbegovic
no pasado colaborou con Hitler.
Tamén é un racista. Afirma que
non existe ningunha relación
entre as institucións musulma-
nas e as que non as son. E dis-
crimina aos non musulmáns. 

Por que os medios fixeron
esa cobertura da guerra?

Existe un matrimonio de in-
tereses entre os donos dos me-
dios e as grandes multinacionais.
Os casos de Berlusconi e Mur-
dock son evidentes. En Francia
os grandes medios están en mans
de dous grupos: Hachette e Das-
sault. Ambos son fabricantes de
armamento. Hachette é Mattra.
O fabricante número un do ar-
mamento do exército francés.
Dassault é o fabricante dos
avións de combate Mirage.♦

‘A esquerda europea
apoiou os peóns dos Estados Unidos en Iugoslavia ’

‘En Iugoslavia
a UE tiña
os mesmos
intereses
económicos
que os EE UU,
pero no Irak están
confrontados e
iso afecta
á información”

‘A partir de
Iugoslavia comezou
unha estratexia
de cerco a China.
Instaláronse bases
en Afganistán e
Uzbequistán,
que se unían ás de
Taiwán, Filipinas,
Indonesia ou Corea”

Irak tamén era un mal exem-
plo para os países árabes?

Tamén. Por dúas razóns. En
primeiro lugar, en 1990 Sadam
Hussein dá unha conferencia no
seo dos países árabes na que
avoga por unha maior unidade
para facer fronte ás presións dos
EE UU. Nesa unidade pedía ta-
mén que se implicasen Kuwait
e Arabia Saudí. Grave erro. En
segundo lugar, o réxime de Irak
tiña diversos as-
pectos negati-
vos, pero os pe-
trodólares eran
utilizados para
asegurarlle unha
sanidade e edu-
cación aos cida-
dáns. As taxas de
paro eran míni-
mas, grazas ao
sector público. O
nivel de vida era
moi superior ao
resto dos países
do contorno. Po-
la contra, os petrodólares que
ingresan as elites sauditas ou de
Kuwait, van directamente a
Wall Street e ao tesouro nortea-
mericano. A débeda dos EE UU
é inmensa. O déficit comercial -
diferencia entre importacións e
exportacións- é de 450 billóns
de dólares cada ano. É un país
en bancarrota. Só se pode soster
grazas aos investimentos de
Alemaña, Xapón e os petrodó-
lares. 

A estratexia de Sadam
Husseim panarabista xa foi
intentada por outros diri-
xentes nos anos setenta cun
resultado similar. Por que se
arriscou igualmente?

Esa é a única solución po-
síbel para os países árabes. Se

non se unen, o poder seguirá
en mans da Exxon, da Shell e
das demais petroleiras. 

Se os EE UU teñen unha
débeda tan grande por que
non recorre ao FMI e sen
embargo obriga a que os de-
mais países con débeda teñan
que pedir cartos ao Fondo?

Porque eles controlan o
Fondo. O FMI ten xogado un
papel moi negativo contra os

países en vías de
desenvolvemen-
to. Foi crucial a
súa intervención
para desencadear
a crise en Iugos-
lavia. En 1989, O
FMI publica un
informe no que
afirma que toda a
estrutura econó-
mica ten que ser
privatizada, in-
cluída a segurida-
de social, e dous
de cada tres tra-

balladores serbios teñen que ser
desempregados. Iugolavia esta-
ba daquela en bancarrota por-
que a xestión de Tito consistía
en enedebedarse a costa do
FMI. Ante esta situación, a ac-
titude dos dirixentes Serbios,
Croatas ou Eslovenos foi o re-
curso ao nacionalismo. Botá-
banlle a culpa da crise aos ou-
tros pobos do Estado. Este fe-
nómeno é moi típico en épocas
de crise. Cando hai eleccións
en Bosnia no ano 1992, Euro-
pa prohibe que se constitúan
partidos que se movan no pa-
rámetro esquerda-dereita, e
obrigaron a que fosen na-
cionais: serbios, croatas, bos-
nios. Pero isto non sae nos li-
bros de historia.♦

‘Estados Unidos
é un dos países máis
endebedados do mundo’

‘O réxime de Irak
tiña aspectos
negativos, pero
os petrodólares
eran utilizados
para asegurar
a sanidade e
a educación”



CÉSAR LORENZO GIL
Houbo baño en Catro Cami-
ños a pesar da chuvia. Berrou-
se “Dépor, Dépor!” na noite
do Orzán. Mais as gorxas fica-
ron sen forza tras o pau do
Porto, reviviuse en Riazor a
síndrome do penalti de Djukic
na luva insuficiente de Molina.

A tristura do fado levárona os
portugueses á Coruña e alí que-
dou. A autoestrada do Atlántico
viviu unha noite de bucinas e bu-
fandas ensopadas na chuvia. Os
miles de portistas que se achega-
ron a Galiza volveron ao Porto
ledos polo gran milagre de ver o
seu equipo nunha final europea
por segundo ano consecutivo. 

Algúns non o crían. Parecía-
lles imposíbel ter saído do forno
de Riazor con todas as bolas de
pan, ter marchado coa carteira do
rival, ter chuchado na ilusión do
Deportivo para alimentar as sú-
as. “Dá pena que esta ledicia no-
sa sexa a tristura dun equipo que
é irmán”, dicía un afeccionado
de Leixões. “Se chegásemos a
perder, todos os dragões anima-
riamos o Deportivo”.

Nun partido sen apenas poli-
cía (a suficiente para garantir a se-
guranza do rei Juan Carlos I), o
encontro entre afeccións foi ma-
duro. Nin altercados nin conflitos,
máis alá da obvia queixa contra o
árbitro ou a rabia contida por ter
perdido. “Tratámolos tan ben que
até lles entregamos o partido”, di-
cía con amargura un hostaleiro co
seu local ateigado de portistas que
celebraban cunha cea a vitoria.
”Sempre pasa igual, cando mellor
o temos, escorregamos”.

En realidade, esta lectura é
certa historicamente. O Deporti-
vo falla en Europa cando se en-
fronta a rivais semellantes ou in-
feriores. Non consegue motivar-
se, encontrar o seu modelo de
fútbol útil e acaba por ser vítima
dos nervios.

Diante do Porto, o Dépor fi-
xo case todo mal. Cun 0-0 ini-

cial, contentouse con facer pases
longos e controlar calquera subi-
da dos atacantes lusos. Valerón,
Luque ou Víctor quedaron sen
opcións de xogo e só Pandiani
lanzou un par de veces á porta
tras longuísimas asistencias.

Ese era o mellor humus para
que a estratexia portista se
desenvolvese a gusto. Jorge
Mourinho demostrou intelixen-
cia e o seu equipo ensinou na

Coruña as súas dúas grandes vir-
tudes: a paciencia e a consisten-
cia colectiva. A base de xogo du-
ro e forza, Nuno Valente, Jorge
Costa ou Costinha gañaron case
todas as accións defensivas; con
intelixencia e visión de xogo, Pe-
dro Mendes, Maniche, Carlos
Alberto e Deco furaron nas con-
tadas fendas que deixaron os
branquiazuis atrás.

Con este panorama, se César

comete un claro penalti e Naybet
forza a súa expulsión cunha entra-
da atoliscada, a remontada era im-
posíbel. Corría o minuto 65 cando
Riazor baixou os brazos. A banca-
da que bramaba cunha soa voz en-
mudeceu. Os portistas tomaron o
relevo e chegaron a dominar o
campo cun “Porto, Porto!” que os
coruñeses nin se molestaron en
asubiar. Para a recta final, só Fran
tiña vontade para crear xogo e nin
tan sequera o claro penalti sobre
Scaloni mereceu protestas de xo-
gadores ou público. O Deportivo
recoñecía a súa derrota, era inca-
paz de fuxir da tensión, do cansa-
zo psicolóxico, da frustración de
verse afastar a posibilidade de xo-
gar a final da Liga dos Campeóns.

200.000 metros de tea

“Desde o Nunca Máis non había
tanta unión nas fiestras dos coru-
ñeses”, explicaba unha deportivis-
ta aglaiada pola presenza de du-
cias de miles de bandeiras bran-
quiazuis penduradas de fiestras,
fachadas, estatuas, trinques ou fa-
rois. Até a Casa do Concello se
vestiu de gala nunha xornada na
que desde primeiras horas da ma-
ñá, cada vez que se axuntaban tres
deportivistas parados nun semáfo-
ro, un deles comezaba a berrar
“De-por-ti-vo!”, seguido inmedia-
tamente polos outros e que se es-
tendía de beirarrúa en beirarrúa.

Nesa altura, ninguén dubida-
ba do éxito. Mais para algúns to-
do lembraba demasiado a aquel
partido de final de liga (17 de
maio do 1994) cando Miroslav
Djukic fallou o fundamental pe-
nalti no partido contra o Valencia
que había decidir o campión de
liga. Estes pésimos agoiros con-
firmáronse após o encontro. “Es-
tamos inmaturos. O Dépor preci-
sa dun trauma para vingarse na
súa segunda oportunidade”, con-
fesáballe un mozo a un xornalis-
ta portugués. “Pois nós estamos
listos para facer outra tripleta”,
respondeulle oufano o redactor.♦
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Foi coma
un soño 
MANUEL PAMPÍN

Quen dixo que a
gloria é efémera?;
que razón tiña!; un

triunfo pode ser sublime,
pero dura só até que chega
un revés; é coma un amor
que xorde impetuoso e
logo se esvaece, deixando a
amargura cravada na
alma.

A historia negra do
Deportivo parece marcada
a lume desde os 11 metros;
hai dez anos Djukic
estragou unha liga; agora,
outro penalti cometido
inxenuamente por César,
fixo que se esfumase a
posibilidade de chegar ao
Olimpo dos deuses; a
disputar unha final da
Copa de Europa.

Non valen os laios; o
Porto foi mellor nos dous
partidos e clasificouse
xustamente. Mourinho
estivo máis pícaro ca
Irureta; anulou totalmente
a Valerón, mentres o vasco
non soubo facelo mesmo
con Deco.

Pero quero facer fincapé
en algo que xa sufriu o
deportivismo en carne
propia: o exceso de euforia
previa; a xente cría que o
Porto era un convidado de
pedra, un trámite no
camiño a Gelsenkirchen; a
confianza é mala conselleira
e, non nos enganemos, o do
día do Milán pasa unha de
cen veces.

En todo caso, quedar a
un paso da final da
Champions é un mérito
enorme para un clube que
cruzou durante case 20
anos seguidos o deserto da
2ª división, e mesmo estivo
a piques de desaparecer, se
non chega ser por un
milagreiro gol de Vicente
no desconto que evitou o
descenso a 2ª B; corría o
ano 88, e A Coruña era
entón unha sucursal do
Real Madrid; xuntábase
máis xente para ver os
brancos no “Teresa
Herrera” que durante
toda a liga.

Hai definicións do fútbol
tan tabernarias coma
filosóficas; aínda que
quizáis vulgar e simplista,
quédome coa de Luis
Aragonés: “o fútbol é a
hostia”. O do martes en
“Riazor” foi un golpe duro
pero, coma no boxeo, un bo
campión debe saber
encaixar e seguir
pelexando.

O do Dépor nesta
Champions foi coma un
soño; unha ilusión;  pero o
destino é moitas veces cruel.
En calquera caso, é unha
doce derrota. Chegar até
semifinais está ao alcance
de moi poucos.

E ademais, menos mal
que nos queda Portugal.
Agora, aúpa Porto!♦

Unha Coruña engalanada sofre de novo a vertixe da fazaña

A noite da gran pena

Unha seareira deportivista chora ao remte do encontro. Reportaxe Gráfica: P. VILABARROS

Dous intres do partido.



Suso de Toro
en catalán
Aeditorial valenciana Bromera vén de publi-
car en catalán o ensaio do escritor Suso de
Toro Españois todos. No libro recompílanse
boa parte dos artigos do recente Premio na-
cional de narrativa publicados en prensa nos
que rexeita a idea dunha España homoxénea
e monocor. Ademais de Espanyols tots, Bro-
mera publica tamén a tradución da novela
Trece badaladas, obra que foi levada á gran
pantalla da man do director Xavier Villa-
verde e que contou no seu reparto con acto-
res como Luís Tosar e Juan Diego Botto.♦

Fonte e Caamaño
premios Lousada
Diéguez
O pasado venres falláronse os Premios Lou-
sada Diéguez no Carballiño. O xurado acor-
dou galardoar a Ramiro Fonte pola narración
titulada Os meus ollos, no apartado literario.
Nela o escritor recrea a vida dunha vila gale-
ga na década dos setenta. Así mesmo, a Ma-
nuel Caamaño tamén lle foi outorgado o ga-
lardón polo traballo de investigación As
construcións da arquitectura popular. Patri-
monio etnográfico de Galicia. A entrega dos
premios terá lugar no pazo familiar no que
naceu Lousada Diéguez o 12 de xuño.♦

Yolanda Castaño e
Fran Alonso
ao alemán
Despois de verter á lingua xermana textos
de Luís G. Tosar e Suso de Toro, o editor
e poeta Franck Meyer vén de presentar en
Kiel, na costa báltica de Alemaña, as tra-
ducións de poemas de Yolanda Castaño e
Fran Alonso, no seu dun encontro de tra-
dutores realizado pola Universidade da ci-
dade con motivo do Día do Libro. Dirixi-
do polo catedrático Javier Gómez-Monte-
ro, o acto ten como obxectivo ultimar os
detalles dunha antoloxía que reunirá poe-
sía do panorama español contemporáneo.♦

hámase ‘O sorriso de Daniel’ e
pretende ser a proposta galega
para o Fòrum de Barcelona. O
Consello da Cultura presentou
exposición que pretende botar

abaixo os tópicos sobre os galegos gra-
zas ao bo humor do profeta Daniel que
regaña o dente no Pórtico da Gloria e á
retranca do outro Daniel, Castelao. Ou-
tra exportación galega é a división an-
daluza de Kalandraka, nunha expansión

que converte a editorial especializada
nos máis novos nunha das empresas
máis exitosas do país. Outra industria
que quere medrar é a audiovisual. O 14
de maio celébranse en Compostela os
Premios Mestre Mateo. O lapis do car-
pinteiro, de Antón Reixa, Blanca Ma-
dison, de Carlos Amil e Secuestrados
en Xeorxia, de Gustavo Balza, son os
tres títulos favoritos para os membros
da Academia Galega do Audiovisual.♦
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Ramiro Fonte.

Fran Alonso.
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X.C.
O Conselleiro de Cultura,
Xesús Pérez Varela, apro-
veitou a inauguración da
Feira do Libro de Santiago,
para recoller como obxecti-
vo gubernamental unha rei-
vindicación permanente do
sector: que a industria edi-
torial sexa considerada sec-
tor estratéxico e poda acce-
der á mesma consideración
e axudas que o audiovisual.

Puido ser casualidade. Primeiro
foi a nova Ministra de Cultura,
Carmen Calvo, que anunciou
que intentaría que se producise
a rebaixa no IVA aplicado aos
libros, unha medida que que-
dou en poucas horas en auga de
marañas porque a harmoniza-
ción europea prescribe rebaixas
unilaterais. Un día despois era o
Conselleiro de Cultura da Xun-
ta o que anunciaba decisións
que desde hai anos demanda o
sector: considerar a industria do
libro un sector estratéxico e que
poda ter acceso ás axudas do
IGAPE e da Consellería de In-
dustria. Os anuncios prodúcen-
se apenas a quince días de que
se abra en Santiago o Congreso
dos Editores de España.

Pérez Varela anunciou que
o seu departamento presentará
en setembro unha nova Lei de
Bibliotecas, “que mellore a de
1989 e que teña en conta, moi
especialmente, unha impres-
cindíbel adecuación das biblio-
tecas públicas e privadas ás no-
vas tecnoloxías, para contribuír
a unha sociedade da informa-
ción máis aberta, transparente e
democrática”.

Na súa declaración Pérez
Varela asegurou que “o propio
presidente da Xunta pretende
que sexa o libro un dinamiza-
dor de primeira orde da nosa
cultura e que siga a ser un dos
fundamentos da identidade ga-
lega”. A ese fin irían encamiña-
das as iniciativas do goberno
galego “para que as empresas
galegas relacionadas co libro
esteñan en condicións de aco-
meter a necesaria moderniza-
ción que lles esixe a sociedade
da información, unhas indus-
trias que deben seguir recibindo
apoios que axuden a fortalecer
a súa estrutura, tanto en volume
de facturación e incremento de
persoas empregadas como na
súa consideración de empresas
colaboradoras nos procesos de
normalización lingüística e pro-
moción cultural de Galicia”.

Sector con dificultades

O sector editorial galego ocupa
a máis de 350 persoas, agrupa-
das en máis de trinta empresas
privadas, que editan boa parte
dos case 1.500 títulos que se

editan anualmente, da orde do
2,5% de toda a produción esta-
tal. O sector afronta desafíos
importantes polo feito de ser
considerado dentro do ramo
dos servizos, un lugar que des-
de hai máis dunha década que-
re abandonar con argumentos
que finalmente o goberno gale-
go ven de asumir, ao afirmar
que “o sector da edición e do li-

bro en Galiza estalle facendo
fronte a non poucos desafíos,
dificuldades e contradicións.
Trátase dun sector estratéxico e
fundamental para a nosa cultu-
ral, estreitamente vinculado á
pervivencia da lingua galega e
do noso sistema literario, dous
dos eixos principais da identi-
dade do país”.

Segundo explicou a A Nosa

Terra Xabier Senín, subdirec-
tor xeral de Promoción Cultu-
ral, do Libro e Bibliotecas, a
primeira medida é crear unha
mesa do sector paso previo pa-
ra a nova consideración deste
ramo como industria cultural,
“iso terá efectos en créditos e
axudas a longo prazo. O Con-
selleiro deume instrucións pre-
cisas para esta mesma semana

presentarlle un documento de
traballo sobre que persoas e or-
ganismos deben formar parte
desa Mesa que ha elaborar un
Libro Blanco, e un calendario e
un método de traballo”. Segun-
do Senín, ademais de persoas
de relevancia, terán que estar
as agrupacións profisionais dos
editores, libreiros, deseñado-
res, distribuidores, escritores,
artes gráficas, tradutores, xor-
nalistas, e medios de comuni-
cación públicos e privados”. 

Senín non cree que a pro-
posta da Xunta teña que ver co-
as afirmacións da ministra ou o
congreso de editores, “Pérez
Varela vén asegurando de sem-
pre que a súa consellería reúne
dous eixos, cultura e turismo,
que son unha parte moi impor-
tante do PIB galego e por iso se
toman estas iniciativas que ben
é verdade que veñen sendo rei-
vindicacións do sector desde
hai tempo”.

En canto á Lei de Bibliote-
cas, a proposta gubernamental
é apresentala neste mesmo ano,
“en setembro ou outubro”. Se-
nín informa que xa está elabo-
rando un borrador, e que as di-
rectrices de Pérez Varela son
“ter en conta as novas tecnolo-
xías, contemplar a formación
do persoal ante as novas reali-
dades e implicar máis os con-
cellos e ás deputacións porque
se pode contribuír con fondos
desde moitos lados”.♦
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A Xunta anuncia o recoñecemento
do sector editorial como estratéxico
Prevé a creación dunha mesa do sector e unha Lei de Bibliotecas

Que lle parece a iniciativa
que toma a Xunta?

Paréceme fantástico porque
é algo que vimos reclamando
ano tras ano: que non sexamos
considerados dentro do sector
servizos senón como unha in-
dustria. Hai editores que din
que queren feitos xa, pero pen-
so que debemos darlle unha
oportunidade á Consellería.
Non esquezo que hai uns meses
o parlamento rexeitou unha
proposta que fixo o BNG na
que practicamente se recollían
todos eses aspectos que agora
fai seus a Xunta, pero mesmo
así quero ser optimista.

Unha nova lei de bibliote-
cas é o outro grande eixo da
proposta gubernamental.
Vostedes teñen dito que sexa
através da dotación desa rede
pública como se pode axudar
mellor o sector.

A Xunta di moitas veces que
só ten unhas poucas bibliotecas
que dependan directamente dela,

pero outras veces refírese a unha
grande rede de bibliotecas públi-
cas. Nós pensamos que esa rede
de case 500 centros (entre biblio-
tecas, puntos e axencias de lectu-
ra...) debe ser un factor principal
para o despegue do sector. Non
se trata de que as asuma a Xunta,
pero sí que axude á súa dotación,
mediante a merca de libros, de
todo o que se edite e que chegue
en tempo ás bibliotecas. Ade-
mais de dotar as bibliotecas os
poderes públicos teñen que dar-
lle un papel fundamental na pro-
moción de novos lectores e nas
campañas de animación á lectu-
ra. Editores, bibliotecas e medios
de comunicación públicos e ta-
mén privados, teñen un papel de-
cisivo e a Xunta debe apoiar to-
das as iniciativas. Tamén é unha
cuestión de orzamento, porque
xa sabemos que unha lei pode
ser moi boa pero precisa de car-
tos. En todo caso as declaracións
de Pérez Varela coido que hai
que saudalas con optimismo.♦

Presidenta dos Asociación de Editores 

Fabiola Sotelo
‘Quero ser optimista e saudar esta iniciativa’

PACO VILABARROS
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A.N.T.
Biografías principalmente-
mais tamén creación e divul-
gación compoñen as novida-
des editoriais para comemo-
rar a figura de Xoaquín Lou-
renzo, a quen se lle adica o Día
das Letras 2004. Nos andeis
das librarías hai unha boa
oportunidade para saber máis
deste etnógrafo que elevou ao
máis alto a cultura popular.

Francisco Fernández del Riego,
Xosé Manuel González Re-
boredo, Clodio González, Mar-
cos Valcárcel ou Manuel Vilar
convertéronse para este ano en
biógrafos de Xoaquín Lourenzo
Xocas. Os seus traballos non só
pescudan na figura do sabio ou-
rensán senón que se contaxian
dos seus coñecementos e ser-
ven textos que combinan a eru-
dición co interese divulgativo.

A colección ‘Esencias’ da
editorial A Nosa Terra presenta
un texto orixinal de Francisco
Fernández del Riego, Xaquín
Lourenzo, no que reflecte a súa

relación co académico durante
anos. Nun relato en primeira per-
soa, o autor de Lourenzá recorda
os intres que compartiron no Se-
minario de Estudos Galegos, en
diversos actos de propaganda
política ou nos múltiplos fiadei-
ros dos cafés composteláns.

Clodio González fai un tra-
ballo completo para se achegar
ao mestre. En Xaquín Lorenzo
Fernández “Xocas”. 1907-
1989. Unha vida dedicada á
Nosa Cultura, o investigador
fai un estenso estudo sobre a
traxectoria vital e profesional
do etnógrafo. Con este volu-
me, a editorial Toxosoutos ini-
cia un compromiso coas figu-
ras dos persoeiros aos que se
lles adica o Día das Letras de
xeito “serio e rigoroso”, tal e
como informa a editora noiesa.

A editorial Galaxia presenta
Vida e obra de Xaquín Lorenzo,
de Xosé Manuel González Re-
boredo. O propio Reboredo con-
fesa que este volume ten un in-
terese eminentemente divulgati-
vo e defíneo como “un libro dun

etnógrafo sobre un etnógrafo”.
A través de case 200 páxinas, o
investigador percorre todos os
asuntos que tratou o Xocas. O
propio Reboredo, xunto a Ben-
xamín Vázquez, publica Xaquín
Lorenzo. O herdeiro de Nós, edi-
tado por Caixa Galicia.

Felipe-Senén López fai un
traballo tamén divulgativo na
biografía editada por Baía. O
prestixioso investigador aché-
gase ao Xocas como figura fun-
damental para entender a cultu-
ra popular galega. Ese tamén a
principal intención do traballo
editado por Ir Indo, na súa co-
lección ‘Galegos na historia’.

Marcos Valcárcel fai un du-
plo traballo para Xerais. Na co-
lección ‘Letras galegas’ pre-
senta unha biografía ben ilus-
trada e destinada á consulta e
ao entendemento da súa perso-
nalidade. Na colección ‘Mer-
lín’, Valcárcel adapta o texto
para os máis novos.

3C3 Editores edita un novi-
doso Dicionario Xaquín Loren-
zo “Xocas”, que estuda a figura

do investigador atendendo aos
conceptos que centraron os seus
traballos. Manuel Vilar paséa-
nos polas viñas, os currais, as
igrexas e demais escenarios das
investigacións do ourensán.

Soños do país

Fóra da biografía, a editorial A
Nosa Terra –grazas a un conve-
nio co Museo do Pobo Galego
que atinxe a todas as obras edi-
tadas por esta empresa relacio-
nadas co Xocas– presenta dous
volumes que actualizan os tra-
ballos de Xoaquín Lourenzo. O
tardo é un fragmento dos estu-
dos sobre mitoloxía galega do
Xocas, agora convertido nun
conto sobre este ser imaxinario,
ilustrado por Pepe Carreiro. 

Enredos é un traballo ao re-
dor dos nenos doutros tempos e
dos seus xoguetes. Tal e como
di o propio autor, este volume
non só analiza a natureza dos
aparellos senón o moito que os
seus autores puñan nos seus
enredos de cada día.♦

Xoaquín Lourenzo acapara as librarías
Presentadas biografías e investigacións do etnógrafo

Crítica
literaria
MARTA DACOSTA

Falemos pois da crítica
literaria. Podo coincidir
con que non precisamos

unha crítica compracente que
dá unha visión óptima dos
libros, unha crítica de servizo
á empresa privada que lle fai
o traballo de promocionar de-
terminadas publicacións. Do
mesmo xeito que non estou de
acordo con que o círculo se
feche e nos atopemos con que
as mesmas persoas que
realizan esa crítica están nos
consellos editoriais, impoñen-
do así os seus criterios á hora
de estabelecer os textos que se
publican e ao realizar a súa
promoción posterior.

Si, coincido en que non
precisamos unha crítica
compracente, unha crítica de
promoción editorial, mais diso
a unha crítica que ten como
único obxectivo buscar a tacha
e o erro, e facer dalgúns libros
un escarnio completamente
gratuíto, hai un abismo. 

Hai só uns días o tema da
conversa era a situación da crí-
tica no país. Concluïamos que
a súa saúde era escasa e que a
desmesura dalgunha das
críticas que se teñen publicado
nos últimos seis meses estaba
totalmente fóra de lugar.

Todas temos en mente
algunha destas críticas ás que
me refiro, absolutamente inxus-
tas porque destrúen textos que o
crítico non soubo ler ou non
soubo apreciar na súa exacta di-
mensión, e o que temos é un de-
sacordo maioritario coa opinión
crítica, que perde así calquera
valor referencial. Se ás veces
desde a crítica se lle recomenda
ao autor un criterio firme ante a
súa propia obra, considerando
que hai pasaxes prescindíbeis,
ou mesmo que debería ter repri-
mido o desexo de publicar ese
libro, tamén o crítico debería
analizar en detalle a recensión
que escribe, considerar se hai
coherencia de argumentos e se
realmente o comentario que se
fai do libro dá unha imaxe clara
do que o libro é, no noso pano-
rama literario ou na traxectoria
do autor ou autora. Se sobran
poemas ou libros enteiros,
tamén sobran moitos
comentarios críticos.

Moitas veces teño conside-
rado que a historia da literatu-
ra non é tanto a historia da
obra creada por escritores e
escritoras, senón a historia das
obras que os críticos salvaron
da fogueira e consagraron ao
canon literario obedecendo os
intereses máis variados. Por
iso tantas veces descubrimos
textos interesantísimos que
non aparecen en canon ningún
e textos canonizados dunha
calidade moi discutíbel. De aí
que considere tamén que quen
exerce a crítica debe ter en
conta que o seu é un labor que
se debe realizar coa máxima
responsabilidade. A man que
move a peneira debe estar
guiada por un ollo esperto, sen
compromisos nin ideas
preconcibidas.♦



Título: O pelo de Vant’Hoff.
Autor: Unai Elorriaga.
Edita: Galaxia.

Páxina a páxina, en toda a no-
vela, a sensación de estar lendo
unha historia que se escribe soa
é constante. Unai Elorriaga,
que en Un tranvía cara a SP,
novelara un seductor mundo,
prendido alá na indefiníbel
fronteira entre a fantasía e rea-
lidade, repleto de humanismo,
conserva as súas esencias en O
pelo de Vant’Hoff, de xeito que
a lectura dunhas cantas liñas
abonda para identificar ao au-
tor. Conserva unhas persona-
xes un tanto desvalidas, que te-
ñen dificultades para realizar
determinados actos cotiás para
os que inclusive precisan meto-
doloxías, unhas personaxes
que, á vez, son capaces de levar
adiante outros estraños actos,
que dialogan
e se entenden
de xeitos cu-
riosos, que
posúen un sis-
tema de valo-
res diferentes
do noso (e
máis humano)
porque viven
nun mundo
diferente ou
polo menos
que non é to-
talmente o
que (re)coñecemos da realida-
de. Conserva tamén a necesida-
de de precisión. Na novela
nunca desaparece a necesidade
de precisar ao miúdo o que se
conta, algo que se nota espe-
cialmente tanto na gama cro-
mática (reiteradamente) em-
pregada, como na obsesión po-
la mesura e a cronoloxía ou na
existencia de rutinas e formu-
lismos. E conserva tamén un fi-
no humorismo, fundamen-
talmente produto da ironía e da
extravagancia, do pouco lóxi-
co. Porén, nesta ocasión, pres-
cinde de tanto experimentalis-
mo como había na aterior. Non
se bota man do recurso ao es-
quezo inmediato. Non se des-
trúe a historia de maneira tan
clara, cousa que o lector agra-
decerá, pois ainda son minoría
aqueles capacitados para as
esixencias que a lectura pos-
moderna plena formula.

Con todo, isto non quere di-
cir que se procure unha historia
de cariz tradicional. Nin moito
menos. Sería difícil imaxinala
con personaxes como Matías,
que, por certo, abre unha in-
tertextualidade con Un tranvía
cara a SP. Mais é unha historia
moi reducida, resumíbel en
poucas liñas. Matías Malanda
chega a Idus coa finalidade de
entrevistar unha serie de posui-

dores da enciclopedia Tabuc-
chi, unha rara enciclopedia es-
crita en portugués, que dá en-
trada na novela á microhistoria,
a que se nos conten múltiples e
curiosas historias. Desde aquel

que sae do cuarto só obedecen-
do fórmulas matemáticas, ao
ataque do espaquete suicida e
librepensador ou á historia do
arquitecto e as tres mulleres.
Trátase á vez dunha historia

única e múltiple que reivindica
o pracer de contar. Non impor-
ta tanto a aventura, como o fei-
to de vivila, por iso o Matías
ten unha misión extravagante,
desprovista de sentido. De aí
que Unai Elorriaga cree un na-
rrador que rapidamente se nos
fai familiar. En boa parte debi-
do aos esforzos que fai por na-
rrarnos cabalmente a historia, o
que o leva a empregar contí-
nuos retrousos que o axuden
nesa grata e imposíbel tarefa. 

Por outra parte, os enigmá-
ticos títulos dos capítulos (e do
libro) corroboran a procura dun
lector activo, mais como indi-
camos, dun lector activo que
queira interpretar a historia de
xeito lúdico. Unha historia por
outro lado moi nosa. O pelo de
Vant´Hoff non parece en abso-
luto unha tradución e si unha
novela galega máis, o que indi-
ca o excelente traballo dos tra-
dutores (o mesmo autor e Xe-
sús Carballo Soliño), por dúas
razóns; dun lado pola riqueza
lingüística que atesoura, e dou-
tro pola proximidade que su-
pón o peso da lingua e a cultu-
ra portuguesa nesta novela.

Jacobus Henricus Vant’-
Hoff foi o primeiro Nobel de
Quimica, premio que mereceu
polos seus traballos a cerca das
leis da dinámica e a presión os-
mótica nas solucións. Mais non
son eses merecementos os que
o tran a este discurso. O que o
trae é o feito de se retratar cun
(des)peiteado realmente extra-
vagante. E o feito de que sendo
unha personaxe histórica, ben
pode pasar por unha personaxe
de ficción. Exactamente igual
que calquera outro dos nomes
que figuran na enciclopedia Ta-
bucchi, hainos reais e hainos
que son pura fantasía. E igual
que os atributos das personaxes
reais poden ser fantasía plena
(Gómez de la Serna, Gaudí...)
tamén os das personaxes ficti-
cias poden ter visos de realis-
mo. Porque O pelo de Vant’-
Hoff semella asentar sobre o
principio da dúbida permanen-
te (lémbrense os esforzos e
traballos do narrador), o que
nos leva a pensar que o autor
da enciclopedia cadra ben coa
figura de Antonio Tabucchi,
italiano que coñece moi ben a
cultura portuguesa e autor do
que se pode considerar unha
enciclopedia da dúbida cons-
tante (lembremos tamén que
segundo Tabucchi a misión do
intelectual é instalar a dúbida
como paso previo á reacción
posterior). Dedución como es-
ta poderá o lector facer moi-
tas. Elorriga é un mestre da
suxestión.♦

X.M. EYRÉ
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Misterios
noitébregos
Boca da noite, de Ramón Ca-
ride, é un conxunto de nove
relatos cinxidos pola
presenza da
intriga, o
misterio e de-
mais elos da
narrativa
negra. O autor
cambadés crea
atmosferas
propias e alle-
as onde o des-
coñecido está
sempre á nosa
espreita, para
que non paremos de ler.
Ilustracións de Eduardo
Baamonde. Edita Everest.♦

Contacontos
Ir Indo publica dous novos títu-
los para os máis novos. ¡Cónta-
me un conto Alfonsiño!,
de Rosario Mi-
loro e ilustrada
por Erea Ledo,
é unha pequena
historia para
primeiros lecto-
res. O cabalo
ceibe, de Xosé
Lois Ripalda,
ilustrado por De-
lio Rodríguez,
conta o relato do
cabalo Bullacán e os
seus amigos equinos na loita
pola liberdade.♦

Sen alento
Agustín Fernández Paz publica
Tres pasos polo misterio, volu-
me composto por tres historias
curtas nas que se sente a inque-
danza do desco-
ñecido, a certe-
za de que hai
algo que non
comprendemos
mais que nos
afecta igualmen-
te. Unha pedra
milenaria maldi-
ta, un ceo estrela-
do ameazante e
un faro que garda
demasiados segre-
dos deixan o lector sen alento,
na liña dun dos autores máis li-
dos de Galiza. Edita Xerais.♦

Detectives
do balón
Un morto acoitelado nunha rúa
do Centro Vello da Coruña é o
gancho de Asasinato dun
seareiro, de Henrique Sánchez,
obra que edita Rodeira na súa
colección ‘Periscopio’.
As investiga-
cións de Pa-
blo Salgueiro
levarano a
coñecer os
protagonistas
doutra novela
do autor, O
gol imposible.
Tensión,
intriga e moito
misterio nunha
aventura que se move entre a
morte e o fútbol.♦

O pelo de
Vant’Hoff
non parece
en absoluto
unha
tradución
e si
unha novela
galega
máis.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. ORIXE.
Séchu Sende.
Galaxia.

2. OS MEUS OLLOS.
Ramiro Fonte.
Xerais.

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

4. O PELO DE VANT’HOFF.
Unai Elorriaga.
Galaxia.

5. AO PÉ DO MAGNOLIO.
Marina Mayoral.
Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. HISTORIA DE GALICIA.        
Ramón Villares.
Galaxia.

2. XAQUÍN LORENZO
FERNÁNDEZ.

Clodio González. 
Toxosoutos.

3. ESPAÑOIS TODOS.
Suso de Toro.
Xerais.

4. RESISTENCIA, GUERRILLA E
REPRESIÓN.

Bernardo Máiz.
A Nosa Terra.

5. ENREDOS.
Xaquín Lourenzo.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

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

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

Elorriaga mestre da suxestión
Publicase O pelo de Vant’Hoff,
nobel de química de peiteado extravagante

Unai Elorriaga.                                                                    A. PANARO / Arquivo
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Título: Antoloxía da lírica galego-portuguesa.
Autor: Xosé Bieito Arias Freixedo
Edita: Xerais.

Non debemos achicar espa-
zos nin colocar arrós que
impidan a peamerbealidade

e que dificulten o achegamen-
to cultural ao gran público, fa-
cilitar a obra xeral, integral, a
ser posíbel, beneficiando o
lector que conta deste xeito
cunha percep-
ción global,
sen comparti-
mentar vén ser
un dos obxec-
tivos desta an-
toloxía. É cer-
to que a mei-
rande parte da
nosa poesía
segue a ser
unha descoñe-
cida para nós,
agás uns pou-
cos autores,
que o Día das
Letras Ga-
legas e os es-
forzos edito-
riais axudaron
a popularizar durante un tem-
po efémero e que este mesmo
tempo foi o encargado de en-
ferruxar até o esquecemento.

Reivindicar a nosa poesía
medieval, non só para espe-
cialistas e estudosos, tentar o
abeiramento aos lectores pa-
ra a comprensión e gozo é
outro obxectivo desta anto-

loxía, persoal e subxectiva co-
ma todas, como pon de mani-
festo o autor e responsábel da
edición na introdución.

A escolma de Xosé Bieito
Arias Freixedo é unha viaxe

pola nosa poesía medieval ao
longo de cento cincuenta
anos, ao redor de noventa au-
tores e duascentas composi-
cións poéticas profanas (can-
tigas de amor, amigo e escar-

nio) cunha primeira parte ex-
plicativa por parte do profesor
que se mergulla na métrica,
nos recursos poéticos, nos ti-
pos de cantigas, e dicir nun
estudo sinxelo mais riguroso

sobre a nosa lírica para enfiar
directamente coas cantigas
que comenzan co’As primei-
ras experiencias (finais do s.
XII), abre este capítulo a can-
tiga de escarnio titulada Ora
faz ost´o señor de Navarra da
autoría de Johan Soares de Pa-
via, para penetrar no seguinte
capítulo A xeración da im-
plantación (1220-1240) que
inclué autores coma Bernal de
Bonaval, Diego Moniz, Fer-
nan Paez de Talamancos, Gil
Sánchez,... O terceiro capítu-
lo, posibelmente o máis coñe-
cido correspóndelle ao perio-
do da expansión e inclúe tro-
badores coma Airas Nunes,
Afons´Eanes do Coton, Al-
fonso X, D. Denís,
Fernand´Esquio, Johan de
Cangas, Johan de Requeixo,
Johan Zorro, Martín Codax,
Meendinho, Pai Gómez Cha-
rinho, Pero da Ponte,... para
adentrarnos n’O período de
refluxo. O refuxio portugués
ademais da inclusión neste
apartado de cinco textos anó-
nimos que fechan o libro.

A Antoloxía da lírica gale-
go-portuguesa é unha obra
ambiciosa formada por un
corpus amplo que o bo facer
de Arias Freixedo, de maneira
moi didáctica como queda
patente na estruturación dada
a cada cantiga case en forma
de ficha onde a información
presentada é nidia, facilitán-
dolle ao lector a súa total
comprensión facendo que a
nosa poesía do medievo estea
ao alcance de todos para o seu
aproveitamento.♦

XOSÉ FREIRE

Fouce
Nº 220. Abril do 2004. Prezo 1,80 euros.
Dirixe: Xosé García.
Edita: SLG.

Hai profusa información sobre
a represión da tractorada da
pataca da Limia do 2003 e os
resultados do xuízo adiado en
Ourense. Na actualidade
leiteira, o SLG quéixase do
plano de
baixada de
prezos na in-
dustria
láctea. Inclú-
ese un suple-
mento
especial sobre
o Congreso
do Viño cele-
brado en Mon-
forte o pasado
17 de abril. Dáse conta dos
avances de Vía Campesina na
busca da soberanía
alimentaria. O SLG defende
diante do Servizo Galego de
Igualdade as reivindicacións
das labregas. Tareixa Ledo fai
unha crónica da Festa das La-
bregas en Lesta. A entrevista
da contra está protagonizada
por Carme Porca, responsábel
da Dirección do Leite do
SLG.♦

A micro pechado
Nº 48. Abril do 2004. Prezo 3 euros.
Edita: Espazos Radiofónicos Galegos en 
Catalunya.

Nesta publicación das
emisores galegas en Catalunya
dáse conta das novidades do
gremio. Neste
número,
Martí Aviñoá
continúa a
súa historia
da radio
explicando a
estruturación
dos medios de
comunicación
nos EE UU.
Antón Escure-
do compara a situación laboral
do galego e do catalán cun
exemplo práctico: a
competencia en galego do per-
soal dos paradores de turismo.
Eduard del Castillo entrevista
a Ánxela López, afectada de
parálise cerebral.♦

Que Quede
Quen o Conte
Marzo do 2004

Antón Martínez Oca fai un in-
forme sobre a situación do
mundo rural hoxe. Ramón
Muñiz repara nas respostas
comunitarias ao desastre do
Prestige. Xosé Luís Rivas Mi-
ni explica
as dificulta-
des de Nun-
ca Máis por
superar o
odio do PP.
Alicia López
refire as difi-
cultades do
medio rural
para asumir a
Lei de Calida-
de no ensino. Manuel
Rodríguez subliña a inquina
moral do caso Toques.♦

Título: Vento de amor ao mar.
Autora: Adela Figueroa Panisse.
Edita: O Castro.

Ás veces dá a impresión de que
a nosa literatura, no canto de
poetas, de xente á procura do
ritmo e a palabra, da forma e da
substancia, busca homes ou
mulleres afeccionados a enla-
zar expresións sen maior preo-
cupación polo acabado do pro-
duto: coma se, ao marxe do bri-
llo da palabra e da intensidade
do son, abondase coa inten-
ción.

Así en Vento de amor ao
mar, de Adela Figueroa Panis-
se, latexa un invencíbel amor á
vida e a Galiza, como di a pro-
loguista, Maria do Pilar García
Negro, unha fonda vontade de
denuncia e mesmo paixón pola
poesía, todo timidamente tra-

ducido en palabras tan vehe-
mentes como obvias, tan uni-
formes como enfáticas, agudo
romor de versos oriundos dou-
tras voces: un
turbado e
atordoado bal-
buceo poucas
veces aireado
por unha leve
brisa que ao
azar oferece
algún momen-
to máis ou me-
nos lúcido.

Nel apare-
cen versos con
vago sabor po-
pular –Andan os trasnos soltos/
polas corredoiras./ Descendo
das fragas/ Cruzan as veigas/
polos camiños,/ e envurulha-
dos/ nos húmidos perfumes/ da
primavera,/ chaman á explo-

sión/ dos sentidos–, sinxelas
palabras e anodidos salaios
–Que pena!/ C’a tua ánsia/

Non sexa a minha ánsia;/ Que
meus brazos/ nom anceien/ Os
teus brazos/ E a minha pel/ Co-
lar-se a tua pel!–, estimábeis
estampas mariñeiras –Faluas,
galeras, cinchorros ou bous,/ A
mar acarician,/ Mimosos,/
Cando se deixa,/ Ela,/ Amar–,
saudades, lamentos, rebeldes
ironías e outras sedicións.

Atrapada pola emotividade
máis inmediata e xusta de pala-
bras, de imaxes e de ritmo, a
autora confunde a espontanei-
dade coa harmonía e a intensi-
dade formal coa efusión senti-
mental, e o poemario fica coma
un póster político máis ou me-
nos inspirado e un limitado es-
bozo de lírica vehemencia.

O volume vai ilustrado por
Jesús Herrero e Laura Campoy.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

Adela Figueroa, paixón obvia

A autora
confunde
a esponta-
neidade coa
harmonía e
a intensida-
de formal
coa efusión
sentimental.

Os poetas de hai mil anos
Estudo divulgativo sobre a lírica galego-portuguesa
de Xosé Bieito Arias

Unha viaxe
pola poesía
medieval
ao longo
de cento
cincuenta
anos,
ao redor de
noventa
autores e
duascentas
compo-
sicións
profanas.

Transcrición dunha cantiga de Martín Códax.



Proxectos: En casa, Siete intervenciones en 
la Casa Encendida, Catálogo. Madrid, 2003.
Files, Catálogo– proxecto de Octavio Zaya 
para o MUSAC de León, 2004

Sabida é a importancia que ad-
quiren os catálogos na configura-
ción final dun proxecto expositi-
vo, así que hoxe falareilles de
dous proxectos-catálogos, non de
exposicións, propiamente ditas,
senón desa achega bibliográfica
convertida nun xénero en si mes-
mo que posúe características pro-
pias. Lembremos algunhas desas
particularida-
des. Por exem-
plo, o de mirar
os santos nunca
foi máis real
que nos catálo-
gos de arte, sa-
bido é que os
textos que
acompañan a
esas extraordi-
narias e coi-
dadas reprodu-
cións apenas si
son lidos por
unha esmore-
cente minoría
Os catálogos
posúen, ade-
máis, un gran-
dísimo valor de
cambio no sistema artístico, de
xeito que “falan”da envergadura
dun proxecto expositivo, do la-
bor de cura, da profesionalidade
do centro produtor e, isto é espe-
cialmente significativo, da cuali-

dades artísticas do propio obxec-
to artístico e da valía do artista,
até tal punto que non é raro que o
artista coide máis a presentación
catalográfica da súa obra que a
obra que é exposta.

Os bibliófilos deberían pres-
tarlle máis atención aos catálo-
gos de arte, pois asistimos deco-
te a coidadas e custosas edicións
cun prezo ao público case sem-
pre, e por mor da subvención
institucional, por debaixo do seu
custo real no mercado editorial.
Parte da edición se consome en
representación: políticos, institu-
cións, prensa, crítica, curators,
intercambios, artistas, etc. Deco-
te carecen dunha boa distribu-
ción e apenas teñen vida propia

fóra do centro emisor que os xe-
rou e máis alá do ano en que se
fixo esa exposición. Fóra dunhas
poucas librarías especializadas
os volumes non circulan senón
que fican amoreados nas adegas
dos museos ou entidades e os es-
tudosos teñen serias dificultades
para atopar exemplares daquela
ou desta exposición, sendo como
son un material de máxima efi-
cacia para o coñecemento artis-
tístico (algúns centros envían
exemplares a todas as facultades
de arte do país, outros non). 

Bo exemplo da autonomía
dos catálogos na producción ar-
tística contemporánea é Files, un
volume editado polo MUSAC
(Museo de Arte Contemporánea

de Castela e León) de algo máis
de 600 páxinas impreso a toda
cor. Cal é a súa particularidade?
Pois nel atopamos unha exposi-
ción de obras de artistas que te-
ñen como soporte o propio catá-
logo, non a galería ou o museo.
É dicir, baixo a dirección de Oc-
tavio Zaya, que estivo acompa-
ñado doutros 35 comisarios in-
ternacionais, e aproveitando que
o MUSAC de León aínda se ato-
pa en construción, fíxose unha
invitación a 138 artistas para que
dispuxesen de catro planas onde
amosar calquera aspecto do seu
labor plástico. O catálogo era a
“peza” realizada, o material utili-
zado, un soporte e unhas medi-
das común a todos eles. Pódense
imaxinar a disparidade infinita
de posibilidades plásticas amo-
sadas, a exposición é, desta vol-
ta, as persoais “carpetas” virtuais
que reunidas neste libro de 17 x
23 cm se agasallaba a calquera
visitante da pasada feira ARCO
de Madrid que se achegase até o
stand do MUSAC.  

O outro volume foi produci-
do o pasado ano pola Obra Social
de Caja Madrid e actúa a xeito de
memorandum das intervencións
realizadas por sete artistas mozos
nese buque estrela da nova van-
garda madrileña que é La Casa
Encendida (é dicir imaxinación,
frescura, mocidade, loita contra o
aburrimento, popular en lugar de
elitista, ecoloxista, social, multi-
cultural, en fin xa se imaxinarán
vostedes que os nomes dun e ou-

tro centro xa expresan de abondo
nas súas intencións e proxectos).
Tamén aquí a edición soborda
con moito a mera reprodución do
que foron as intervencións artísti-
cas. De novo atopamos o catálo-
go de arte como un laboratorio
onde o deseño gráfico, a experi-
mentación en tipografías, sopor-
tes, papeis e maquetación acada
cotas e posibilidades abraiantes,
e lles aseguro que non é unha fi-
gura retórica. Todas as posibili-
dades conceptuais do deseño grá-
fico e bibliográfico postas ao ser-
vizo da imaxinación e a experi-
mentación máis vangardista. Ca-
tálogos onde, por certo, a presen-
za tamén xa do inglés como lin-
gua franca resulta xa obrigada.
En fin, ao falar de catálogos de
arte quería reivindicar un ele-
mento que todos os profesionais
da arte consideran esencial mais
do que nunca se fala nas críticas
de arte non é paradoxal? Unha
cousa para concluír: non todos os
catálogos de arte seguen estes pa-
rámetros de deseño gráfico ano-
vador e edicións rachadoras das
convencións editoriais, por se-
guir dando nomes e xa que de en-
tidades financieras falamos non
me consta nin un só catálogo de
arte de Caixanova, Caixa Galicia
ou da Fundación Barrié de la
Maza cun grao semellante de
vangardismo editorial, si en cam-
bio, nas edicións feitas polo
CGAC.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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Os catálogos tamén son arte
As vangardas exprésanse, cada vez máis, a través deles

Avísame unha amiga de que La Voz de
Galicia publica un artigo sobre Suso de
Toro e Manuel Rivas, asinado por Luísa
Castro. De primeiras non sospeito de on-
de pode nacer a polémica entre persoas
que, segundo me consta, se respetan e
comparten un bo feixe de ideas. Compro
o periódico e, antes de nada, bato cunha
ilustración que presenta os dous escrito-
res con trazos caricaturescos, mais non
só a eles, senón tamén á propia autora do
artigo que asina debaixo. Digo: ben polo
xornal que, rompendo inercias e censu-
ras, está disposto a exercer a crítica e a
vulnerar libros de estilo se fai falta! 

Despois póñome a ler e non quedo de-
fraudado. Luísa Castro desprega a súa
imaxinación (“Aí, que medo -di ela mes-
ma-, cando esta imaxinación se dispara a
cousa pode non ter fin”), pero tamén
exerce a sátira, ao estilo Swift, a crítica e
a caricatura. Di, por exemplo, nun pará-
grafo que o xornal destaca: “Que eu sai-
ba, de momento este país é noso, non vaia
ser que deixe de ser de Fraga para pasar a
mans de Rivas e de Toro”. A frase paré-
ceme espléndida. Ten a beleza inquedan-
te deses museos de obxectos imposíbeis.
Ocórreseme que podería haber un museo
de comparanzas imposíbeis para frases
como esta, onde compartiría espazo cos
eslogans xa clásicos do surrealismo.

Tamén hai no artigo denuncias im-
posíbeis. Como cando descubre que Ri-
vas tirou o seu título Un millón de vacas
dun verso de García Lorca de Poeta en
Nova York. “Non é un pouco suxo?”,
pregúntase a autora. Xenial, digo eu, de-
berían crear unha instancia xudicial es-
pecífica para denuncias así. Daría para
un banquiño de primeira clase: desde
Marsé con Si te dicen que caí até James
Joyce co Ulises. A Rafael Chirbes caerí-
alle a perpetua por: La larga marcha, La
lucha final e La caída de Madrid. 

A sátira de Luísa continúa. “Que
Manolo Rivas nos pague a nós, a este
país que di reflectir nos seus libros, por-
que este país é noso que eu saiba”. Tal
lectura lembroume o intento que fixo hai
algúns anos unha empresa de electrodo-
mésticos norteamericana por patentar a
cor azul. E se patentásemos, penso eu, as
palabras gacela, nenúfar e lapis-lázuli?
Sería a ruína dos maos poetas!

Hai contodo outras frases no artigo
que deberiamos tomar máis en serio. Es-
collo a primeira, de tipo interrogativo:
“Pero de que se queixa a literatura gale-
ga?”; a segunda é unha observación:
“Nesta cidade tan culta e universitaria a
verdade é que coñezo moi poucos lecto-
res” e a terceira e última, unha conclusión,
talvez un aviso: “Julián Ríos. Fantástico”.

Penso, para aclarármonos diante dos
lectores, que poderían ver en todo isto un
enredo sen interese ou só con interese pa-
ra o gremio dos narradores, que do artigo
de Luísa Castro, autora á que aprezo, pe-
lexadora nun sistema literario tan precisa-
do de esforzos como o galego e escritora
ela mesma condicionada, como calquer
outro autor/a, polas limitacións e dificul-
tades do seu contorno, penso, digo, que
Luísa Castro escribiu un artigo sen moitas
gañas, como demostra o desdén no ton,
probabelmente inaceptábel se mudáse-
mos de sistema literario e de prensa, por
exemplo á de Madrid, e como demostra
tamén o pouco sistemático dos seus argu-
mentos, ás veces case de ditirambo. 

Rivas e de Toro gañan o pan o mellor
que poden, coma outros moitos, nun pa-
ís, debería ser innecesario dicilo, non go-
bernado precisamente por xentes que
simpaticen coa súa lingua e no que a es-
tratexia subxacente consiste en que o ga-
lego morra a lume lento e sen conflitos á
vista, un país no que sigue habendo lis-
tas negras nalgúns meios de comunica-
ción para quen se exprese en galego fóra
dos usos protocolares, nun país, hoxe,
cun presidente nervioso, que presinte co-
mo o seu sucesor pode converterse, igual
que Raxoi, nun mero xefe da oposición e
que, froito dese nerviosismo, está a per-

der algunhas das habilidades que sempre
mostrou, un presidente que parece que-
rer dedicar o seu solpor a perseguer
membros de Nunca Máis polas esquinas. 

Hai que pedirlle a Luísa, con todo
agarimo, que non esvare no fácil xogo
das competencias e das envexas, un xo-
go que tan ben lle acae aos que levan to-
da a vida a loitar por que non exista o
sistema literario galego do que, na ac-
tualidade, a deus grazas e mal que ben,
gozamos. Para mágoa deles, hoxe care-
cen dun Cela ou dun Torrente que opo-
ñerlle a Rivas, a de Toro, a Ferrín, a Ca-
neiro e a un longo, cualificado e valente
etcétera. E para a súa desgraza tamén,
os que defendemos o galego lemos Lar-
va de Xulián Ríos, con simpatía e sen
prexuízos, igual que lemos a Arno Sch-
midt ou a Vítor Vaqueiro por referírmo-
nos a autores dalgún modo comparábeis
en ambición estética ao Xulián Ríos.

Con todos os respetos, Luísa, non te
confundas de país. O esquema Joyce ou
Gombrowicz non é trasladábel a Galiza.
Nin botamos os ingleses aínda, nin esta-
mos gobernados por unha burguesía na-
cional conservadora. 

“O meu mar é o mar dos meus ami-
gos”, escribiches ti mesma, non hai
moito, en Bolanda, Cadernos de histo-
ria fozega.♦

Luísa Castro e a literatura galega
M. VEIGA

Os
bibliófilos
deberían
prestarlles
máis
atención
aos
catálogos,
coidadas
edicións
cun prezo
ao público,
case
sempre, por
debaixo do
seu custo.

Antón Patiño fotografado no seu catálogo Imaxes líquidas.



Sobre que vai versar o seu
discurso de entrada na Aca-
demia?

Vai estar conectado co exi-
lio. Pode que sexa sobre a rela-
ción de Luís Seoane na Acade-
mia, porque hai moita corres-
pondencia inédita desde os anos
50 que explica a causa moral
que xustificaba a súa forma de
comportarse e que culmina, a
pesar dos desencontros, coa do-
azón á Academia dos libros de
arte que son unha auténtica xoia
bibliográfica que agora pasará á
súa Fundación. Seoane nunca
entrou na Academia, pero Gar-
cía Sabell acabou por darlle
post-mortem unha medalla de
académico a Maruxa Fernández,
a viuva de Seoane, quizais como
desagravio e recoñecendo que
lle pertencía por dereito propio.

A Academia revitalízase
desde a entrada na presiden-
cia de Del Riego e despois con
Xosé Ramón Barreiro. Que
papel considera que debe
cumprir na sociedade actual?

Pasou por moitas e difíciles
etapas, singularmente polo fran-
quismo, ao que sobreviviu a du-
ras penas, pagando un canon es-
pecial porque tiveron que nome-
ar a Franco membro de honor. En
contraste, apesar de que Castelao
estaba na Arxentina mantivéron-
lle o posto até a súa morte, que é
un xesto de dignidade. Apartir da
presidencia de Fernández del
Riego ábrese unha etapa nova,
porque empeza a ter presenza so-
cial e prestixio. Cobríronse todas
as vacantes, renováronse os esta-
tutos e recuperouse e escolleuse
xente como Ferrín, Neira Vilas
ou Xohana Torres que lle dan bri-
llo á institución e iso é básico pa-
ra que as súas propostas á socie-
dade funcionen como referente.
Hai máis institucións que se ocu-
pan de temas comúns aos da
Academia, pero é un valor singu-
lar o feito de ser centenaria e ter
os mellores fondos documentais
–xunto á Penzol– sobre a cultura
galega, grazas ás doazóns dos so-
cios fundadores.

Ese tesouro incluía por
exemplo o poema de Pondal Os
eoas, que reconstruiu Manuel
Ferreiro, ou milleiros de cartas
persoais. Vostede traballou es-
pecialmente na corresponden-
cia de Manuel Murguía.

Estouno facendo con Xosé
Ramón Barreiro. As cartas son
documentos especiais. Son un
espello do interlocutor e tamén
están cheas de noticias e indica-
cións sobre as polémicas da
época, recollen reflexións sobre
unha manchea de cousas. O ca-
so de Murguía é moi singular,
porque é un xigante da cultura
galega que se viu unha miga
opacado polas dimensións míti-
cas que acadou Rosalía de Cas-
tro, a súa esposa. El foi o que
proxectou case todos os proble-
mas de Galicia, é a persoa con-
sultada por todos, quen manexa
todo tipo de fontes e bibliogra-
fía. A correspondencia axuda a
entender todo ese periodo que é
un momento político fundacio-
nal do feito diferencial galego.

Esa correspondencia ta-
mén explica a queima da
obra inédita de Rosalía?

Murguía cóntao en peque-

nas anotacións á marxe. Nun
papeliño el di “tampouco se sal-
vou da queima a biografía do
seu avó”. A queima fixéraa Ale-
xandra, a filla de Rosalía, cando
a nai estaba morrendo e Mur-
guía chega cando xa todo ardía
e dille á filla “acabas de destruír
o voso porvir”. Alí estaba todo o
que Rosalía tiña escrito, que te-
mos que supoñer que era moito,
polas circunstancias dos seus
últimos anos en Padrón.

Literatura do exilio

Algúns dos seus traballos prin-
cipais refírense á literatura do
exilio. Que motiva ese interés?

Atopeime co tema do exilio
casualmente. A primeiros dos
anos 80 asistín a unha conferen-
cia de Francisco Ayala e pregun-
teille pola intención de traballar
sobre algunha obra súa. El pre-
guntoume de onde era e ao saber
que nacín en Rianxo díxome,
“pero tendo a Dieste en Rianxo
anda buscando temas nos que
traballar?”. A través de Carme
Muñoz e Maruxa Fernández, as

viuvas de Dieste e Seoane, ató-
pome cun mundo descoñecido,
do que sabía algo pero que me
resultaba lonxano. Elas puxéron-
me  en contacto coa faceta moral
do exilio e a partir de ahí a miña
paixón foi tentar reconstruír esa
Galiza que se agachaba detrás da
loita que levaron a cabo.

Hai unha literatura espe-
cífica do exiliado?

Primeiramente está a teste-
muña dunha moral que foi des-
truída e que descoñecemos. Po-
ño o exemplo de cando Luís Se-
oane estaba, o 14 de abril de
1967, en Madrid. Era un día gris
e ao chegar ao hotel ponse a es-
cribir. Conta que aquela data re-
presentaba tantos soños enterra-
dos que ante a indiferencia da
xente  non podía pasar sen con-
tarlle a súa pena a un amigo.
Lembra que dúas datas eran para
el  inesquencíbeis: o 14 de abril
de 1936 no que izou cun amigo a
bandeira da República e o 28 de
xuño, o día do plebiscito do Es-
tatuto de Autonomía. E acaba di-
cindo que a indiferencia que el
ve representa un soño colectivo

traicionado. A obra do exilio
conmemora unha vida que aquí
descoñecemos e que é o eixo
moral da súa loita. Isto ten unha
versión estética nas obras, hai
unha poética do exilio. O impe-
rativo moral co que se rexen im-
pregna todos os seus traballos e
distíngueos do que pode ser a li-
teratura da emigración coa que
comparten a distancia, a nostal-
xia ou o desexo dun regreso que
a eles lles está prohibido.

A nómina de autores é ex-
tensa?

Inclúe aos propiamente ex-
pulsados e a outros que asumen
o que eu chamo sentimento exí-
lico, como é o caso de Blanco
Amor. Dieste, Lorenzo Varela,
Seoane, Otero Espasandín, Del-
gado Gurriarán, Baltar,.... 

Tamén Lois Tobío, que
publica nos anos 90, as súas
memorias?

As Décadas de TL, para min
son fundamentais, un libro im-
presionante e clarividente. Aín-
da que se escreba 25 anos des-
pois de Tobío regresar, o senti-
mento do exiliado non remata

nunca e máis no caso dos gale-
gos que botaron moitas décadas
expulsados. Cando no 1975 po-
den volver xa non pode ser o fin
do exilio porque xa é un exilio
sen fin. Seoane viña para regre-
sar e morre, Lorenzo Varela mo-
rre defraudado... son mortes tris-
tes. Tobío aguantou vitalmente,
tamén porque foi acollido e aga-
rimado por Isaac Díaz Pardo en
Sargadelos. As súas memorias
son unha teima insistente do
propio Isaac e son un ensaio ma-
xistral; están atravesadas por un-
ha convicción moral admirábel,
de servizo á casa común de Ga-
liza. A memoria, a testemuña, os
epistolarios son xéneros litera-
rios moi propios da obra criativa
dos exiliados.

Como aturaron chegar a
unha sociedade que os desco-
ñecía por completo?

Isaac conta unha anécdota
moi reveladora. Celebraban os
fins de ano no apartamento de
Rafael Dieste en Buenos Aires.
Estaban moitos amigos comúns
e era despois de 1955. Diaz Par-
do dilles que se volveran a Gali-
za ninguén os coñecería, case
nin os seus antigos viciños. Fai-
se un silenzo profundo e Dieste,
que era un home tranquilo de
seu, monta en cólera: de repente
dábanse dconta de que a súa vi-
da, a súa comunicación cos des-
tinatarios naturais do seu traba-
llo acabábase. Para quen escribi-
mos?, pregúntanse. Quen era o
seu pobo a partir de 1945?, que
é a data clave porque durante
eses primeiros dez anos tiñan
case as maletas sen desfacer e
vivían pendentes do regreso.
Desde ese momento hai un sen-
timento de soedade radical e si-
tuacións existenciais moi duras.

A forza de Seoane

Tomando a Luís Seoane co-
mo referencia podemos dicer
que el por si só reconstrúe a
nación exiliada?

Seoane é un xigante que fai
unha cultura por si só. Lin todo o
seu epistolario e tiven a sorte de
meterme en elementos intrahistó-
ricos. Para calquera cultura, e
máis para unha asoballada como
a nosa, ter acurrunchado a unha
figura como a súa paréceme un
pecado cultural imenso. Estou
seguro que co tempo a súa pro-
xección acabará superando á de
Castelao, que por outra parte nos
é tan necesario, como referente
ideolóxico, creador e mesmo mi-
to. Pero a dimensión de Seoane é
de tal natureza que me parece
aberrante que esté ahí arrumba-
do, coa súa imensa capacidade
creadora. El é dos poucos exilia-
dos, como Castelao, nos que o
seu único referente é Galiza, pe-
ro el acadou uns medios expresi-
vos e de comunicación formidá-
beis, como promotor de revistas,
de libros, como grabador, pintor,
poeta, narrador, xornalista... e to-
do feito a base de moito traballo.
Seoane sofría especialmente pola
dificultade de comunicarse cos
seus compatriotas e aínda hoxe,
vintecinco anos despois de el
morrer, a súa obra está pouco di-
vulgada, porque resulta incómo-
da e non encaixa nunha cultura
pusilánime.♦
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Xosé Luís Axeitos
‘Hai unha Galiza por reconstruír,

a do exilio’
XAN CARBALLA

Recén eleito novo membro da Real Academia Galega, Xosé Lois Axeitos xa
prepara o seu discurso de entrada, que versará sobre un dos seus temas prefe-
ridos como investigador, as relacións do exiliado Luís Seoane e a Academia.
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Pertence á primeira xeración
que nace da Facultade de Belas
Artes de Pontevedra. Que su-
puxo a creación deste centro?

Foi, sobre todo, un punto de
encontro. Até aquel momento
os artistas tiñan que ir a Madrid
ou Salamanca, algo que frag-
mentou a posibilidade de que
houbese un achegamento entre
os artistas galegos e se traballa-
se dende aquí. Quizais cómpre
que as infraestruturas que rode-
an a facultade teñan unha maior
relación co centro e que se cree
un clima axeitado que vaia máis
alá dos cinco anos de carreira.

Outro dos aspectos que
tamén define a este novo gru-
po quizais sexa a ruptura dos
xéneros clásicos. Neste senti-
do semella que racharon as
fronteiras.

Esta tendencia vai máis alá
de nós mesmos, e era algo que
xa se vía vir dende as vangar-
das. Non se trata tanto de que
nós rompamos, como de que
nos relacionamos máis co con-
texto actual tentando responder
a problemáticas contemporáne-
as da arte dende os nosos puntos
de vista, dende a nosa especifi-
cidade pero sen renunciar aos
diálogos coas linguaxes actuais.
Quizais queden por dar algúns
pasos para que todo isto chegue
máis ao público, porque moitos
espectadores aínda se sorpren-
den. Pero penso que é só unha
cuestión de tempo que a xente
se habitúe a outro tipo de mani-
festacións, mirando máis o que
contas que como o que contas.

Falaba de novas linguaxes
e quizais nesa liña os novos
artistas teñan máis influencia
nas súas creacións do cine, do
cómic ou das novas tecnoloxí-
as. Como se traducen todas
estas linguaxes na súa obra?

Eu do cómic case non fala-
ría, pero si do cinema, da pintu-
ra, do deseño, tamén das crea-
cións literarias, aínda que sem-
pre parece que hai unha especie
de límite entre a imaxe e a pala-
bra. Neste sentido, coido que me
influíron máis moitos autores li-
terarios que algúns artistas plás-
ticos. Ao final non se trata tanto
de conformar simplemente un
estilo ou de concibir unha forma
visual de expresarte como de
crear o teu propio corpus con-
ceptual. É máis complicado des-
cubrir o que queres transmitir e
como o queres contar. Doulle
máis importancia aos conceptos
que ao estilo, entre comiñas. 

Tamén me interesou a arqui-
tectura e, por suposto a pintura,

que quizais foi o medio que uti-
licei como unha ferramenta de
aprendizaxe dentro da cultura
visual. Aínda que agora estou a
empregar outros medios, penso
que o meu xeito de mirar e de
relacionarme coa historia da ar-
te está marcado por ela.

Considera que hai unha
volta á pintura?

Esas son tendencias que su-
peran ao que o propio artista po-
de decidir. Todo iso das mortes
e das voltas da pintura parécen-
me tendencias estúpidas, tanto
cando se intenta defendela co-
mo matala, porque son batallas
que moitas veces non están fun-
damentadas en feitos reais. Ou-
tra cousa é que falemos de que a
pintura se adapte máis ou me-
nos ás problemáticas actuais.

Que papel xoga a luz na
súa obra?

Tanto a luz como a sombra
son termos dialécticos apa-
rentemente, pero que dan orixe
a imaxe. Todo comezou hai uns
anos cunha serie de cadros que
levaba por título Luzpin, na que
reflexionaba sobre a imaxe no
seu punto orixinal, simplemen-
te unha luz e unha sombra. Se-
guindo esa liña xurdiu esta ex-
posición, na que se presentan
dous vídeos nos que se aborda
a luz como emerxente da ima-
xe e a sombra como metáfora
do corpo, incluso desa metáfo-
ra que se deu na historia da ar-
te da pantasma ou da alma. Por

outra banda, o elemento novo
que me aporta o vídeo é preci-
samente esa relación espazo-
temporal de luz-sombra ao
mesmo tempo que a interrela-
ción do tempo do espectador e
o momento da obra.

Como foi o seu contacto
coas novas tecnoloxías?

Todas as técnicas que utilizo
considéroas iguais e o seu uso
vai en función da finalidade.
Non emprego a tecnoloxía con
fins efectistas, de feito os meus
vídeos teñen un carácter bastan-
te realista ou fotográfico, até o
punto de que poden parecer de-
buxos á carbón. Non me intere-
sa o efecto polo efecto. Tento fa-
lar de outro tipo de cousas.

Fronte á Atlántica que xa
situaban a súa obra nun espa-
cio concreto, semella que os
novos autores teñen un carác-
ter máis internacional. A nivel
de linguaxes artísticas tamén
se deu unha globalización?

Ao mesmo tempo que se de-
senvolvía Atlántica asistíase a
un retorno da pintura no mundo.
Desde aquí reivindicábanse cer-
to tipo de tradicións ou de vi-
sións sobre o que era arte gale-
ga, pero tamén ocorría en Italia
ou en Alemaña. Non eran move-
mentos que estivesen desligados
do que estaba ocorrendo fora.
Nese sentido podería falarse de
globalización en ambos casos.
Non obstante, non penso que de-
fendamos este movemento glo-

bal, simplemente non estamos
preocupados por dar unha visión
determinada do que é arte gale-
ga. Teño unha idea de cultura
como un continuo diálogo, no
que é bastante difícil establecer
que é artista galego e que un ar-
tista europeo. Estamos nunha
sociedade mediatizada que reci-
be os mesmo estímulos. 

Sente a necesidade de
ofrecer algo novo?

Non se trata tanto de facer
cousas que non fixera ninguén
como de buscar a túa voz. 

Poucos artistas se adican
exclusivamente á arte. Non
embargante, vostede optou
por esta vía.

É moi difícil, pero chega un
momento que tes que decidir se
apostas todo por isto ou sim-
plemente o ves como un hobby.
Escollín a primeira opción e
vou sobrevivindo. Penso que se
lle podes dedicar todo o teu
tempo á creación, tes máis
oportunidade de afondar máis.
Comecei coa galería Sargade-
los á que moitas veces non se
lle recoñece o valor da súa po-
lítica de introducir os novos na
arte e de orientalos. Cando coi-
dan que estás listo, déixante
marchar a unha galería profe-
sional que se interese por ti. Se
miramos cara atrás, practica-
mente todos os artista que es-
tán traballando saíron de Sar-
gadelos. Agora estou coa Mari-
sa Marimón de Ourense.♦

Nº 1.127

Do 6 ao 12 de maio de 2004

Ano XXVII
Seguro Azar

Quixote
DAMIÁN VILLALAÍN

Vaise abrindo paso, can-
do menos nalgúns
círculos académicos, e

xa era hora,  unha visión do
Quixote desacralizadora e
antirrromántica,
descaradamente literaria, que
non lle resta nin pizca de
xenialidade a unha novela que
non busca tanto “docere”
como “delectare”, que nace
cunha intención burlesca, que
ten como principal e
elevadísima finalidade a de
divertir aos seus lectores e
que converte a liberdade en ir-
má para sempre inseparable
da literatura. Os que se
fixeron a picha un lío con
Cervantes, Don Quixote, San-
cho Panza e, se me apuran,
ata con Rocinante, foron os
escritores da xeración do 98,
coas súas interpretacións
esencialistas dunha novela na
que eles, que non gustaban ca-
se nada das novelas, quixeron
ver outra cousa, algo así como
un retrato intrahistórico e
orientado á eternidade dunha
alma española identificada ex-
clusivamente cunha visión
non menos mítica de Castela.
Esas interpretacións, tan
pobres en comparación coas
xurdidas doutras vetas
aparecidas por Europa adiante
ou coas intelixentes lecturas
de Torrente Ballester,
chegaron ata os nosos días e
mesmo houbo quen, con moti-
vo das eleccións, pretendeu
reactualizalas en referencia a
José María Aznar, quen viría
ser unha reencarnación
bigotuda e pequerrecha do fi-
dalgo manchego, un campión
do Ideal derrotado pola triste
Realidade dun pobo decidida-
mente sanchopancista, curto
de miras e medio caganas. O
delirio, ese mal necesario, que
diría Castilla del Pino… 

As ideas romanticoides e
nacionalistas sobre o Quixote
seguen, sen embargo, moi vi-
vas. E é de temer que a
efemérides dos 400 anos da
primeira edición da novela,
que se conmemorará en 2005,
vaia traer con ela unha nova
activación do pesadísimo
debate sobre o que España se-
xa ou deixe de ser nun sentido
case metafísico. ¿Volverán as
fondísimas e desgarradas
polémicas sobre “o ser de Es-
paña”, como dicían,
compoñendo no rostro unha
expresión espiritual e
atormentada, os españólogos
pelmazos de despois da
Guerra Civil?

Durante esas celebracións
quizais o máis necesario e
cabal vai ser subliñar o obvio:
o Quixote é unha novela e Cer-
vantes era un escritor, un artis-
ta das mentiras e as palabras,
non un intelectual en procura
da esencia perdida. Obvio, si,
pero cada vez menos, dada a
tendencia vixente a converter
aos escritores en outra cousa,
nunha especie de gurús, de
pensadores omniscientes, de
sabios todoterreno. En Galicia
tamén pasa.♦

Álvaro Negro
‘Practicamente todos os artistas que están a traballar

saíron das galerías de Sargadelos’
M. COUTO

Representante destacado da nova xeración de creadores de Galiza, Álvaro Negro vén de
inaugurar na Fundación Laxeiro de Vigo unha exposición que leva o seu nome e na que o
artista aborda a temática da luz e da sombra e o seu comportamento no tempo e no espazo. 
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Semella que o celuloide galego
está en racha. Desta vez foi o
festival de cine de Málaga o es-
cenario escollido para presentar
dúas das películas rodadas en
Galiza o pasado ano, a cargo de
produtoras ou directores gale-
gos. Dunha banda Xurxo Coira
estreou a súa primeira longame-
traxe, O ano da carracha, un-
ha comedia producida por Filma-
nova na que se aborda a situa-
ción que viven os máis novos. 

Como el mesmo ten indica-
do, a idea do filme comezou a
rebulirlle na cabeza unha noite
de copas en Compostela. Xunto
a el estaba o que posteriormen-
te sería o guionista, Carlos
Portela e o tema de conversa
xurdiu, os problemas dos mo-
zos actuais. Máis alá da anéc-
dota, a partir desa noite come-
zou a fraguarse a película, unha
produción de Filmanova e Lugo
Press, na que se desenvolve a
historia de Fran, un aprendiz de
carracha, entendendo por ca-
rracha a cada un dos membros
desa “xeración de fillos chupóp-
teros, que lle chupan o sangue
aos seus pais até a morte”. Con
vinte e oito anos e acabado de
licenciar en Bioloxía, os seus
intereses xiran en torno as se-
ries americanas, a música disco
dos setenta e oitenta, o festival
de Eurovisión e outros aspectos
da cultura lixo.

Rodada en Lugo durante
pouco máis de medio ano, Xurxo
Coira contou para o seu debut na
gran pantalla con actores desta-
cados no panorama cinemato-
gráfico estatal como Xabier Vei-
ga, María Vázquez, Félix Gó-
mez ou Víctor Clavijo e con An-
tón Reixa como produtor.

Paralelamente, no festival de
Málaga tamén se presentou, con
boa acollida e o premio á mellor
fotografía, a nova película do di-
rector Paco Plaza, baixo o título
de Romasanta. A caza da
besta. Nesta longametraxe pro-
tagonizada pola modelo e actriz
Elsa Pataki, Jhon Sharian e Ju-
lián Sands, recréase a figura de
Manuel Blanco Romasanta,
máis coñecido como o home lo-
bo de Allariz, quen a mediados
do século XIX foi xulgado por cri-
mes diversos e na súa defensa
alegou licantropía. 

Esta non é a primeira vez
que o caso de Manuel Blanco
se leva ao cinema. Antes da
obra de Paco Plaza, en 1971
este suposto lobishome xa ins-
pirara a Pedro Ólea, quen reali-
zou O bosque do lobo.

A historia de Romasanta ten
como punto de partida a novela
de Alfredo Conde, recente-

mente publicada, e a documen-
tación reunida por el sobre o
personaxe ourensán. Baixo a
mirada do director, Romasanta
sitúa o espectador na Galiza de
1850, nunha terra de lobos, on-
de cada vez son máis as fami-
lias que choran a desaparición
dun ser querido, ao tempo que
a lenda do home lobo cobra ca-
da vez máis forza.

A película, unha gran produ-
ción da empresa de orixe galego
Filmax, foi rodada en diferentes
lugares do país e en inglés. Ade-
mais desta versión, o filme ta-
mén presenta unha copia en ga-
lego. O vindeiro 14 de maio es-
trearase en todo o Estado.

Pinocchio, da madeira aos chips

Despois de O Cid, a lenda, a su-
perprodución en 3D coa que Fil-
max Animation recibiu o Goya á
mellor película de animación e
se puña ao nivel dos filmes nor-
teamericanos, a produtora vén
de presentar en Compostela o
que será a súa nova longametra-
xe, Pinocchio P3K.

O clásico boneco que saíu
do taller de Gepeto muda a ma-
deira polos cabos e os fusíbeis
e convértese nun robot. Pero a
pesar de ser creado no 3003, a
versión futurista da criatura de
Carlo Collodi, segue desexando
ser humano. E para conseguilo
terá que enfrontarse ás situa-
cións máis difíciles.

O pequeno fedello foi reali-
zado na factoría santiaguesa
Bren Entretainment, onde se
está a preparar Donkey Xote,
baseada na figura de Don Quí-
xote e que estará nas salas en
2006, no cuarto centenario da
obra de Cervantes.

Despois de tres anos de tra-
ballo, con versión en galego e dez
millóns de euros de orzamento,
Pinocchio P3K chegará as carte-
leiras o vindeiro 16 de xullo.

Pero o audiovisual ten ou-

tros proxectos a medio prazo.
Dunha banda, Xosé Neira Vilas
confirmou que Ismael González
dirixirá a versión cinematográfi-
ca de Memorias dun neno
labrego e, doutra, a produtora

galega Lúa Films comeza a pro-
dución da primeira longa de ani-
mación con plastilina, que leva-
rá por título Pica Pica Circus e
contará cos deseños de Migue-
lanxo Prado.♦
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Pinocchio P3K, de Filmax Animation.

TRES PELIS GALEGAS
MAR BARROS

O audiovisual galego vestiuse de longo para o festival de cine de
Málaga. Xurxo Coira presentou O ano da Carracha e Castelao Pro-
ductions fixo o mesmo con Romasanta, un filme que se estreará en
maio, un mes antes da longametraxe de animación Pinocchio 3PK.

Fotograma de Romasanta. A caza da besta, dirixida por Paco Plaza. Á dereita, O ano da carracha, de Xurxo Coira.



No ano 1962 publicouse, nos
CEG, ou sexa nos Cuadernos de
Estudios Gallegos, un traballo de
don Antonio Fraguas Fraguas, co
título “Castros de la comarca de
Lugo”, no que o citado autor, gran-
de autoridade no tema, nos conta o
folclore relacionado cos castros de
Cabanas, en Santa Baia de Bóve-
da; de Calde, en San Pedro de Cal-
de; de Galegos ou Grande, no mes-
mo lugar; de Meilán, en Santiago
de Meilán; de Estrar, en San Vi-
cente de Pedreda, Muxa; Castro
Afonsín, en Santiago de Saa; de
Nadela, en San Pedro de Santa
Comba; de varios castros de Piu-
gos; e do de Soñar, en San Pedro
de Soñar. Por outra parte, don Ni-
candro Ares publicou, en 1967-
1968, o traballo “Castros en torno
a Santa Eulalia de Bóveda”, no
BCPML, Boletín de la Comisión
Provincial de Monumentos de Lu-
go, traballo que axeitadamente vén
complementar o anterior, falándo-
nos dos castros de Corvazal, en
Santa Baia, e de Prógalo, en San-
tiago de Prógalo. Imos brevemente
citar o que salienta nos castros lu-
censes, que non é outra cousa, na-
turalmente, que a presenza neles de
mouros e mouras, dúas castes de
seres míticos galegos dos que cóm-
pre falar polo miúdo. Contan Fra-

guas e Ares, por exemplo, que un
camiño subterráneo vai desde a
igrexa de Bóveda até o castro de
Cabanas; que o de Calde é obra de
mouros, igual que o de Galegos;
que no de Meilán hai tesouros en-
terrados e encantados; que no de
Estrar viviron os mouros, que eran
negros, como o seu nome indica;
que o de Nadela foi feito polos
mouros, que viviron nel até que
chegou un rei e fuxiron; que no
Soñar, en fin, hai lendas de mouros
e que “Un vecino de la parroquia
de Saa, hombre de unos cincuenta
años, nos informó que un familiar
suyo llamado tío Gabriel, que te-
nía noventa y cuatro años, refería
que al pasar al lado del castro ha-
bía oído muchas veces ruido de
gramalleiras dentro del castro y en
el interior de la tierra donde habi-
taban los moros. El tío Gabriel re-
cordaba perfectamente los moros
que vivían allí. También se habla-
ba por aquel entonces de encantos
y de apariciones misteriosas de
unas moras que salían a los cami-
nos en determinados días y en ho-
ras muy especiales.”

Vexamos os castros de Santia-
go de Piugos, un pouquiño máis
arriba do barrio da Ponte de Lugo:
No  da Medorra da Barrela hai un-
ha fonte e nela un encanto que pu-

xo alí un mouro. Un veciño, O Ei-
rexe Vello, falou dunha vez cunha
moura que lle deu uns cravos para
ferrar o cabalo e uns carbóns, en-
cargándolle que gardase o agasa-
llo deica chegar á casa. Como
sempre pasa, o Eirexe, levado da
curiosidade, mirou a ver o que le-
vaba, non lle gustaron os carbóns
e tirou todo. Quedáronlle só unhas
migallas nos petos, e, ao chegar á
casa, viu que se convertiran en ou-
ro. Volveu ao sitio, pero xa non
puido atopar a muller nin o tesou-
ro. Perdera unha colosal riqueza, a
mellor fortuna daquela. Se chega
a gardala igual mandaba máis ca
Pepe Benito! Doutro castro, o da
Croa, dise que é obra de mouros e
que está comunicado co anterior
mediante un túnel. Pero o que ho-
xe quero comentar é que no Cas-
tro da Medorra da Barrela unha
señora maior, chamada Concep-
ción, escoitou unha banda de mú-
sica no interior da terra. Xa se sa-
be que os mouros son afecciona-
dos á música. Nesto, xaora, os de
Lugo son coma os outros. Os
mouros cantan e bailan, tocan a
gaita e a guitarra. Vou dar algúns
exemplos para que se vexa o xe-
neralizada que está a existencia
dos músicos do inframundo.

No castro do Neixón, San Vi-

cente de Cespón, en Boiro, óese
por debaixo da terra tocar a gaita
de fol, que varía moito nas toca-
tas. No castro de Barreiro, San
Mamede, en Melide, óese a gaita
e o pandeiro, tamén baixo terra.
Campás no de Monte Castelo, en
San Martiño de Fruime; no da Ci-
dá, en Carreira, Ribeira (a noite de
San Xoán); e no de San Salvador
da O, en Dozón, cada sete anos,
campás e “cantos suaves e malen-
cónicos”. Campaíñas que tocan os
mouros no castro de Illón, Vila-
sante, no Saviñao, mentres as
mouras cantan como os anxos.
Pero só se poden oír entre as doce
e a unha das noites dos sábados.
Tamén campaíñas, máis xouselos,
no de Montelén, en Paradela, To-
ques. E moita música nunha infi-
nidade deles, por exemplo no de
Orxaínza, Sobreda, O Saviñao.

Xa nas primeiras noticias que
temos dos mouros, nun escrito do
século XV de Vasco de Aponte
que fala da Cova da Curuxa, dise
o seguinte: “Este Álvaro Pérez du-
ró poco y, según fama, entrando
en la Coba da Coruja a buscar un
gran tesoro por consejo de un
freire que era gran nigromante, y
llevando consigo treinte escude-
ros y peones muy esforçados, y
ante ellos muchas achas encendi-

das y troncones muy grandes de
roble y cordas longas amarradas
a la entrada de la coba con esta-
cas, y la gente bien armada, y en-
trando por la coba adentro, halla-
rron aves tan grandes que les da-
ban muy grandes golpes en las
caras, y anduvieron asta llegar a
un gran río caudal y vieron del
otro cabo dél gentes estrañas, ri-
camente vestidas, tañendo instru-
mentos y viendo grandes tesoros”.

Ás veces os que cantan son
os humanos secuestrados polos
mouros, ou sexa, que están no
outro mundo, e vense obrigados
a permanecer alí encantados. Así
unha rapaza que reteñen nas co-
vas de Castañeda, Río de Piñei-
ra, no belísimo concello de Na-
via de Suarna, canta deste xeito:

Compañeiriña de Río de Piñeira
siete moritos me tienen aquí
hace siete años,
tengo siete hijos
todos arredor de mi...

Sábese, ademais de que non
fai falta ser moi espilido para de-
catarse, que todos os instrumen-
tos dos mouros son de ouro.

Pero non só os mouros tocan
música feérica, como mostrarei o
próximo día.♦
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Cando Golpe Bajos compuñan
aquilo de “malos tiempos para la lí-
rica”, non podían nin imaxinar que
os grupos de folk galegos lle foran
levar a contra co seu rebulir musi-
cal, todo un frenesí de gaitas e pan-
deiretas que está a inundalo todo.

De cara ao verán as presenta-
cións dos novos discos das forma-
cións máis destacadas dentro da
música galega de raíz, irán dando
paso a toda unha serie de concer-
tos aniversario e espectáculos in-
novadores, mentres outros, como
BBeerrrrooggüüeettttoo ou UUxxííaa  rematan de
cociñar no estudio de gravación os
que serán os seus novos álbumes.

Primeiro foi o folk innovador de
XXoosséé  MMaannuueell  BBuuddiiññoo,, unha mestura
de tradición e teclados eléctricos, o
que, a principios de ano, comezaba
a facerse oco nos expositores das
tendas de discos e no top manta.
Zume de Terra é o título deste novo
traballo, o terceiro na súa carreira e
o primeiro no que o artista asume
integramente os labores de
composición e produción.
Nel o gaiteiro, “crea a partir
do tradicional”, unha ambi-
ción que o levou a colocar-
se durante estas semanas
entre os dez primeiros pos-
tos dunha das listas máis
destacadas británicas de
world music, a fRoots.
Xunto a el, nesta mesma lis-
taxe tamén se atopa a reedi-
ción feita por Boa de todo o
traballo realizado por FFaauuss--
ttiinnoo  SSaannttaalliicceess ao longo da súa vida,
que leva por título Música para
Gaita e Zanfona de Faustino Santa-
lices.

Outros que presentaron novo
disco foron os compoñentes de
LLuuaarr  nnaa  LLuubbrree e foi precisamente
Nova York a cidade escollida pa-
ra facer soar por vez primeira Hai
un paraíso, o oitavo disco da for-
mación, co que pretenden “recu-
perar o espírito da aldea para pro-
xectalo cara o futuro”. Tanto os
neoiorquinos como os galegos da
outra beira do Atlántico puideron
ver, ademais, o documental reali-
zado por Ignacio Vilar, un traba-
llo pioneiro no país que une por

vez primeira o cinema e a música.
Pero é maio o mes dos lanza-

mentos discográficos. Por unha
banda, QQuueemmppaalllloouu saca a rúa o que
será o seu segundo compacto. Ar-
gallado con máis calma que o an-
terior, Entremonías, fala do cotiá
ao tempo que invita á festa. A zan-
fona de Óscar d’Os Cempés, o bai-
xo de Xurxo Brea de Mutenrohi e
a voz de Chisco Feixóo do Fiadei-

ro forman parte das colaboracións
deste novo traballo, co que están a
xirar por todo o país. Ademais os
seus novos compañeiros de disco-
gráfica, os membros do recente-
mente constituído grupo Lume,
editan o seu primeiro álbum.

Por outra parte, co título O la-
texo do fogo, Eloi Caldeiro, alma
mater de BBrraatthh,, completa a trilo-
xía que comezou hai uns anos co

disco Rodeira, no que se aborda-
ban os dereitos humanos, que sería
continuado por Cinco, dedicado á
ecoloxía. Neste novo álbum, o di-
rector da discográfica Sons Galiza
mestura os ritmos galegos con ou-
tros máis mediterráneos, para falar
das relacións interpersoais.

Os que tamén editan son os
compoñentes de BBrraaññaass  FFoollkk,,  un-
ha formación que xorde das cin-
zas de Arco da  Vella. Tras varios
anos de actuacións en directo, os
compoñentes desta formación,
profesores do conservatorio supe-
rior de Vigo, botan a andar o seu
primeiro traballo, Camiñantes.

Tamén será a principios de
maio cando se poda mercar o no-
vo da máis pequena da saga dos
SSeeiivvaannee,,  SSuussaannaa.. Mares de Tempo
foi o título escollido para este
proxecto de seis músicos no que
se reivindica a tradición e a voz.
Ademais de tocar a gaita, neste
disco a gaiteira arráncase a cantar
varios temas xunto a Uxía Senlle
e a vocalista d’Os diplomáticos.

Despois de sorprender no Ca-
nadá, os de LLaaiioo tamén se soben
ao carro. Aínda sen data confir-
mada para o lanzamento, están a
gravar o que será o seu seguinte
disco. Para el contaron coa inter-
pretación dunha das colabora-
doras habituais de Björk. En xu-
llo estarán en concerto, na praia,
nun espectáculo para TVE.

Aniversarios

Quince anos son os que cumpren
as pandereteiras de LLeeiillííaa como
formación. Para conmemoralo
van editar un álbum, con novos
temas e outros anteriores nunca
publicados, ao tempo que van
percorrer, durante o verán, todo o
país. Xunto  a elas, que recente-
mente foron galardoadas polos
Premios da Música, como mellor
canción en galego, AA  QQuueennllllaa ta-
mén está de celebración. Mini e
Mero levan rulando coa tradición
vinte anos. O dobre CD Silencios
na Memoria será o agasallo co
que queren recompensar a fideli-
dade do seu público.♦
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Manuel Vilar
‘De Xocas
destaca o seu
labor
desinteresado’

A.N.T.
Con motivo das letras ga-
legas, a editorial 3C3 vén de
editar o seu libro Dicionario.
Xaquín Lorenzo “Xocas”.
Por que un dicionario?

Cada ano a editorial pu-
blica un libro sobre a figura
homenaxeada o 17 de maio,
que segue esta mesma es-
tructura. O que se vai atopar
o lector é unha obra na que
se aborda a vida do autor
procurando ademais analizar
o traballo desenvolvido no
eido da antropoloxía e da ar-
te, pero fundamentalmente
no campo da etnografía.
Tentei ir máis alá da biogra-
fía clásica, incluíndo aqueles
datos históricos máis desta-
cados acontecidos no país e
en Europa. Na obra tamén se
fai fincapé na relación que
mantivo Xocas co Seminario
de Estudos Galegos e co
Museo do Pobo Galego.

Con que tenta contri-
buir esta nova publicación?

Máis que escribir unha
biografía pretendía relacio-
nalo co seu tempo, destacan-
do o seu labor etnográfico,
xa que grazas ao seu traballo
consérvase unha páxina im-
portante da nosa historia.

De que fontes bebeu á
hora de elaborar o libro?

Afondei tanto no seu ar-
quivo persoal que se atopa
no Museo do Pobo Galego
como na bibliografía doutros
autores referida á etnografía
e a antropoloxía de Galiza.

Nun apartado sinala
que Xocas é máis que un
etnógrafo, que outras face-
tas destacaría?

A súa contribución mu-
seística e o seu labor desin-
teresado. Comenta Xesús
Ferro Ruibal, autor do prólo-
go, que un día se achegou á
súa casa para buscar infor-
mación sobre o refraneiro e
saíu dela con moreas de do-
cumentos, que non se coñe-
cía. O que Xocas pretendía
era que a xente traballase en
campos diversos e que o pa-
ís fora para adiante. Ade-
mais foi unha persoa que es-
tivo preocupada pola lingua
e a súa normalización.♦

Avalancha folk
MAR BARROS

Atención popis, freakies, rapeiros e demais tribos urbanas, os folkis
son chegados. Presentación de discos, espectáculos, aniversarios,
concertos... toda unha avalancha de galician folk vai invadir o país.

Berrogüetto. Laio.

Susana Seivane. Uxía

Xosé Manuel
Budiño.
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O xénero da condución é sobra-
damente cultivado e requerido
no mundo dos videoxogos. A im-
portancia da velocidade, a com-
petición e o propio automóbil
nos hábitos dos xogadores e na
propia configuración lúdica das
videoconsolas fai posíbel que
todos os anos se publiquen un-
ha manchea de títulos impres-
cindíbeis para sentir a evolución
dun sector puxante, que espre-
me mes tras mes os cerebros
dos creativos en programación.

Contodo, este traballo de cre-
ación sofre unha pexa funda-
mental: a débeda do mercado
con ideas xa preconcibidas, con
títulos míticos que se reproducen
en secuelas e secuelas que ás
veces melloran o orixinal mais
outras se conforman con chu-
char da fama do título primixenio,
sen innovar, sen engadir nada.

Por fortuna, TOCA Race Dri-

ver 2, que agora presenta Co-
demasters para Xbox, é o caso
dunha segunda parte que me-
llora a anterior entrega, aprovei-
ta as últimas melloras gráficas e
de son e mostra novos camiños
polos que este xénero pescuda-
rá oportunidades futuras. Por
fin, a videoconsola transmite,
aínda que sexa remotamente,
as sensacións que se viven a
bordo dun veloz coche nun cir-
cuíto de competición.

Codemasters ten experien-
cia neste sector. A súa saga Co-
lin McRae é a mellor en canto a
xogos de rallies e con este TO-
CA 2, convértense nun clásico
en xogos de velocidade en asfal-
to. O enganche para o xogador é
a posibilidade de vivirmos unha
carreira como piloto de competi-
ción, desde os primeiros pasos
ao estrelato, conducindo coches
utilitarios deportivos (Seat León,

Astra Coupé…), todoterreos, ca-
mionetas ou monoprazas.

A esta variedade únese as
múltiplas posibilidades de cir-
cuítos, competidores e cidades.
Estes detalles son moi necesa-
rios para fidelizar os xogadores.
Non hai nada peor para un pilo-
to de videoconsola que aburrir-
se sempre na mesma curva. 

Contodo, o mellor deste xo-
go é saber interpretar as poten-
cialidades da Xbox e tirarlles o
máximo rendemento. Así como
no PC sempre poden primar te-
mas como o guión, na video-
consola o principal é facer es-
pectacular a experiencia. Os
gráficos e o son son as dúas co-
lumnas vertebrais nas que se
asenta todo o creto do título.

TOCA 2 ten todos os ingre-
dientes para ilusionar os que
buscan xustamente iso. A sen-
sación de velocidade é case

perfecta. Hai que ter coidado de
que non nos dea vertixe nas rec-
tas. Cun sistema de son 5.1, até
se sente na orella o asubío do
motor dos competidores cando
nos ultrapasan, os berros do pú-
blico e o chío suave do motor.

Os mandos conseguen por
fin ser un auténtico volante, fiel
reflexo de todos os nosos mo-
vementos, sen dificultades grá-
ficas, sen unha transición engo-
rrosa cando as necesidades da
pantalla medran. Até 21 coches
poden compartir escenario sen
problema, cada un con todos os
seus detalles e bruídos.

En definitiva, Codemasters
consegue con TOCA 2 volver
cinxir os amantes dos coches
de carreiras coa videoconsola.
Grazas ao sistema Xbox live!,
hai unha engádega máis: des-
frutar a mesma intensidade en
versión multixogador.♦

A miña videoconsola
cheira a pneumático queimado

Soños Eléctricos César Lorenzo

Comentarios dionisíacos            Irmandade dos Vinhos Galegos 

É para nós umha alegria ver co-
mo nos bares e restaurantes  se
pede um mencía como vinho tin-
to, tanto de tapeo como para
acompanhar umha empanada,
um bom lacom com grelos, ca-
llos ou cozido galego. 

Na Galiza hai neste momento
já umhas 150 marcas que decla-
ran na sua etiqueta estar elabora-
das com essa variedade de Ca-
bernet Franc, conhecida como
autóctona Mencia. Trata-se de
umha uva de grao pequeno ligei-
ramente ovalada, mui doce e
gostosa, que madura mui cedo
no nosso interior e no Berço. 

Nos vales e nas costas próxi-
mas ao mar nom madura tan bem
nen acumula os polifenois neces-
sarios para conseguir umha boa
qualidade. Seria a inversa do Al-
varinho, que produz muitos mel-
hores vinhos quanto mais perto
está do Atlántico. Temos tres
principais zonas de cultivo:  Ri-
beira Sacra, Valdeorras e o Berço. 

Na Ribeira Sacra temos um-

has 100 adegas registradas, a
mayor parte delas pequenas en-
garrafam um vinho monovarietal
de  Mencia e o resultado e bas-
tante melhor quanto mais velhas
som as vides e quanto mais sole-
adas estám as ladeiras, ao igual
que no Rhin, que só se cultiva na
parte asoleada da montanha. 

Valdeorras, onde a uva já vai
sendo um pouco mais madura, e
com menos acidez, ainda que
nos fondais chairos do val do Sil,
nom é tam bom o vinho como
nos cultivos de ladeiras soleadas. 

O Berço, que está sendo um
dos maiores descubrimentos da vi-
tivinicultura espanhola, e com vin-
hos como o Pitacum, Corullón,
Dominio de Tares e outros, tam
premiados como reconhecidos e
aprezados polos bons catadores. 

Como variedade, a Mencia é
“unha dona de corpo delgado”,
como definia Cunqueiro, com
pouca osamenta e chea de espíri-
to. Por isso só se deven fazer mo-
novarietais de mencia com cepas

velhas, capazes de sintetizar mais
polifenois, e mesmo envelhecer
em barrica. E ainda seguir expe-
rimentando, já que os grandes
vinhos som, na sua maioria poli-
varietais, compostos de varias
castes misturadas ou misturando
vinhos de varias uvas. 

Este foi o caminho que o in-
signe Irmandinho Dom Joaquim
Rebolledo inicióu, combinando
a Mencia com parte de Merlot. O
resultado foi espectacular, des-
pois de bem envelhecido, e ainda
recordamos a colheita do 92,
classificada como excelente e
memoravel pola nossa Irmanda-
de nas suas catas. 

O “corpo delgado” da Men-
cia, precisa de umha variedade
que lhe aporte estrutura, esquele-
to, como a Cabernet Sauvignon,
a Arauxa ou a reconhecida Mer-
lot. Recomendamos aos nossos
Conselhos Reguladores que non
se fechem a variedades interna-
cionais de reconhecida qualidade
e nobreza, já que pode ser melho-

rante das nossas autóctonas. Um-
ha cousa e causa  importante é a
preservaçom da identidade das
nossas variedades autóctonas,
porém ainda mais importante é
fazer um vinho de cada vez mel-
hor qualidade, num competido
mundo de excelentes produçoms
e excedentes vitivinícolas. 

Sem perder tradiçom, perso-
nalidade e identidade, temos que
investigar e podemos incorporar
técnicas, variedades e melhoras
que virám sem dúvida de afora.
E nom temos porqué rejeitar e
fechar-nos ao que representa um
vinho melhor. 

Nós defendemos o vinho ga-
lego, mas non devemos cair no
aldeanismo de defendê-lo a ul-
tranza como o “melhor vinho do
mundo”, e fazer-lhe o fraco favor
de justificar todos os defeitos,
que às vezes tenhem, ou rejeitar
cámbios. Se podemos melhorar,
vamos tentar faze-lo, e bem-vido
seja o que a isto nos ajude.♦

www.sursumcorda.net

Tintos mencía

Carme
Parga
MARGA ROMERO

Tense falado, e non moito,
da vida truncada polo
golpe fascista do 36, cando

aínda se agocha o medo en
recunchos e o terror treme en
paisaxes nomeadas polo baixo.
Daquela República sobrevivion
mulleres que ían mudar as cou-
sas, case a primeira xeración de
universitarias, Carme Muñoz
conseguiu ser inspectora de en-
sino e participar no proxecto
das Misións Pedagóxicas, moi-
tas delas verían interrompidas
as súas carreiras, María del Car-
men Soler a de Filosofía e
Letras, que non rematou en nin-
gún dos seus exilios, Mariví Vi-
llaverde ficou no bacharelato. Á
maioría das mulleres non lles
deu tempo a nada e forman par-
te dese catálogo de voces
durmidas das que Dulce
Chacón se lembrou. Compételle
agora ao goberno traballar pola
restauración da memoria, polo
regreso do laicismo e por
limpar, definitivamente, a terra
de moitos ósos espallados.
Compételle tamén á primeira
presidenta, que temos
ocasionalmente neste estado, na
lembranza daquelas primeiras
Fernández de La Vega, restaurar
o diálogo democrático. Cómpe-
telles aos medios de comunica-
ción deste país tamén
aprenderen historia e situar as
mulleres nela. Carmen Parga
Parada merecería a atención po-
lo labor desenvolvido ao longo
da súa vida, non por ter nacido
na Coruña en 1914, ela viña
dunha familia de esquerdas,
despois de estudar o bacharelato
en Ferrol, inicia en Madrid a ca-
rreira de Filosofía e Letras, mili-
tante da Unión das Juventudes
Comunistas, colabora coa FUE
co BEOR. O golpe de estado
impide que remate a  carreira.
Casa cun físico e matemático
que con 25 anos é Tenente
Coronel no exercito
republicano, o último en
abandonar o Ebro, Manuel
Tagüeña, (autor de Testimonio
de dos guerras). En 1939
chegan a Moscú e viven a dura
realidade do estalinismo baixo a
vixilancia da Policía Política
Soviética. En 1945 Manuel Ta-
güeña á asesor militar de Tito
en Iugoslavia  e de alí pasan a
Checoslovaquia, Carme é profe-
sora de español na universidade
de Masaryk (Brno) e el é un
científico. Despois da morte de
Stalin instálanse en México, Ta-
güeña morre en 1971, Carmen
Parga, o 10 de abril pasado. Tivo
tempo para ser profesora no Ins-
tituto Luis Vives, loitar pola
necesidade dun arquivo da
memoria sobre o exilio con Ade-
lina Kondratieva, Dolores Cabra
e Concha Ruíz-Funes, presidir o
PSOE, e escribir un libro necesa-
rio “unha versión feminina” da
grande aventura das persoas
“lanzadas ao exilio”, Antes de
que sea tarde (Compañía Litera-
ria, Madrid 1996), moi lido en
checo, non tanto aquí, fagámolo
antes de que sexa tarde.♦



Xosé Mancebo Boado, barbeiro,
reloxeiro, mans de artista. O seu
mundo era o Portazgo e o río de
Quintas. Xosé López Bouza de
tanto teatro, arte e bohemia no
Ferrol. Os irmáns Saco de Mon-
forte. Camilo, Pedro e Cesáreo.
Tamén Carlos o avogado, Xa-
vier, o médico e Pablo, o arqui-
tecto. Todos os que lle deron as
primeiras letras a Luis Costa,
carpinteiro anarquista de Vilaxo-
án, o que penaba baixo nome fal-
so de Juan García Durán.

Por cada un dos meus amigos
interesouse o malnacido Torero
de Cristo. Aquel abade infame
de apelido Toubes que na corte
dos cabalos da garda civil busca-
ba quen entregar á súa cuadrilla
de paseadores. Misaba na capela
de Santa Lucía e decidía sobre a
vida de quen odiaba. Como a
don Alberto, o director do noso
cárcere, que acabou sendo tamén
preso e mesmo quixeron matar.
Fallaron e liscou ben lonxe.

Tal cousa non puideron facer
nin Luis Huici nin Francisco Mi-
guel Fernández Moratinos. Os
dous pintores e amigos meus e
dos obreiros da CNT. Tampouco
o seu lider, José Villaverde, que
tanto fixera cando prenderan o
linterneiro Regueira tras acusalo
de ter disparado contra un patrón
ás portas do café Savoy. Luís Ro-
dríguez, O Regueira, era case ce-
go e aínda así mallaron nel igual
que con Villaverde na costa da

Choupana. O seu corpo apareceu
onde a curva da estrada da Coru-
ña a Fisterra, despois da Pastori-
za e antes de chegar a Oseiro.

Máis mortes de amigos. A de
Antón González López, o irmán
de Emilio e a de Pedro Galán Cal-
vete, díscípulo de Vítor Casas nas
Mocidades Galeguistas. A de Uxío
Carré, o da rúa de San Roque, per-
to do Campo da Leña e fillo de
don Uxío Carré Alvarellos da Co-
va Céltica. Quen soubo que os asa-
sinos deixaran o seu corpo maltra-
tado no Alto de Elviña xunto ao
compañeiro Rosende Calvo. O
que era fillo de Pepiña A Calviña,
aquela coñecida pateleira do Muro
que lle pasearon tamén a Enrique,
o seu home e sindicalista.

Poucos dos meus puideron
pois contalo. Ramón Caridad das
xuventudes socialistas e os seus
irmáns Luis e Antonio, foron de-
les. Non foi así con Mercediñas
Rico Abella. Á súa parella, Paco
Mazariegos da UGT martirizáro-
no e logo foron por ela. Unha ma-
drugada desde a súa casa levárona
a Cabanas, o lugar onde exercera
de mestra. Nas beiras da estrada a
Pontedeume forzárona, cortáron-
lle os peitos e déronlle morte.

Para ela flores. Para todos flo-
res. E se poidera ser, daquelas que
había no xardin dos Boedo. Na ca-
sa leda do pai e a nai de Pucho Bo-
edo. Rosais, xeranios vermellos,
alhelís brancos, begonias e marga-
ridas sempre na súa memoria.♦
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Memoria de Ferro                           Antón Patiño Regueira

Novos foros
FRANCISCO CARBALLO

Foro ten un largo
campo semántico:
foro romano como

praza creadora de
cidadáns; foros galegos
como regras de
participación
propietaria. Mais agora
multiplícanse os “foros”
ou espazos de
comunicación libre e
multitudinaria. Son
unha necesaria resposta
ás restricións
comunicativas dos
“mass media”, ás
manipulacións do
poder.

Ningúns máis
importantes que o FSM
de Porto Alegre e os
seus afíns FSE etc. En
todos estes hai un
horizonte de alternativa
ao sistema econcómico
dominante e ao
pensamento único que
tal monopolio leva
consigo.

Observo que entre
nós medra o número de
foros. Veñen seren
creacións herdeiras das
asociacións culturais
dos sesenta. De
momento son palestras
de ensaio e de
interrelacións. Cada día
crece a asistencia ás
convocatorias.

Estou de acordo co
pensador Xavier Queipo
en outorgarlle a Nunca
Máis o primeiro lugar
na mobilización do
pobo cara a liberación
das cadeas. Pois ben,
Nunca Máis ofrece o
“Foro da verdade” e
convoca en Pontevedra,
nos días 15 e 16 de
maio, e na Coruña o 29
e 30 de maio, actos
relevantes en locais
axeitados.

Trátase dun foro de
análise en mesas
redondas: sector
pesqueiro, medios de
comunicación,
seguridade marítima,
socioeconómica, da
saúde, de movementos
sociais; máis recitais e
outros actos colectivos
de sensibilización (a
literatura como
ferramenta de
información esencial).
Unha morea de
posibilidades que
queren transmitir
especialistas e poetas.
Vexo a convocatoria
como unha saída das
aulas universitarias á
rúa para ver, ouvir,
espertarmos e andar.
Ningunha oferta mellor
para rachar as pexas
seculares e saír ao
galope polas estradas da
liberdade. ♦

“Uma sociedade que não é solidá-
ria com os seus artistas e científi-
cos não tem futuro”. É alentador
observar este rescaldo de sensatez
nas palavras da nova Ministra de
Cultura, Carmen Calvo, na sua
tomada de posse. Seria bom que
prendesse no ideário político dos
governantes galegos.

A Semana do Corpus de Lugo
celebra este ano quinze concertos
que vão do 27 de Abril até ao 8
de Junio. Examinei o programa e
não vi nenhum compositor gale-
go ainda que sim há diversos in-
térpretes galegos ou residentes na
Galiza. Perguntei a Víctor Carou,
director artístico do festival, o
motivo de tal incongruência e
confessou-me que os artistas e
mais as agências são muito có-
modas e impõem os programas
de turné. Só teve opção de escol-
her um reportório menos fre-
quentado do habitual, como é o
do século XX, porque o seu orça-
mento não dá para produções
próprias ou impor programas.

Também não me consta que na
inauguração do Auditório do Con-
servatório Superior de Música da
Corunha interpretaram algum
compositor galego vivo, como co-
rresponderia numa instituição edu-

cativa. E visto o programa do Fes-
tival Mozart deste ano, isso dos
compositores galegos deve soar-
lhes a antípodas selvagens.

O estudo realizado pela SGAE
sobre a programação das orques-
tras espanholas demonstra o nulo
interesse que as duas orquestras
sinfónicas galegas têm pelos com-
positores do seu entorno.

Não sei se a Ministra estava a
pensar nisto quando pronunciou
essa frase e vai atalhar o proble-
ma de raiz, rejeitando os intér-
pretes que desprezam os compo-
sitores do entorno geográfico e
temporal em que desenvolvem
os concertos.

É uma brincadeira de péssi-
mo gosto que os intérpretes que
estão a perceber salários e ca-
chets dos orçamentos públicos
galegos não ofereçam nos seus
programas obras dos nossos
compositores, tanto dentro como
fora da Galiza.

A Ministra promete uma lei de
“excepção cultural” para proteger
a indústria cultural espanhola da
tirania globalizadora das multina-
cionais da aculturação. Mas quem
vai proteger a música culta gale-
ga do supino desprezo dos intér-
pretes e das instituições que o

permitem, toleram ou aliciam?
Como a música culta espan-

hola está presente na Galiza e até
por vezes muito bem representa-
da, quando comprovo a elimi-
nação dos autores galegos dou em
pensar no separatismo espanhol
excludente que pratica a Xunta
por meio de subsídios a insti-

tuições e intérpretes galeguicidas.
Se numa democracia o povo

tem os governantes que merece
porque é livre de os eleger, vai
ser coisa de acreditar nas palav-
ras de Laxeiro quando lhe dizia
aos amigos: “Que país mais jei-
toso e que caralho de gente”.  Eis
a excepção musical galega.♦

O Bardo na Brêtema                          Rudesindo Soutelo

A excepção musical galega

O pintor Francisco Miguel, asasinado polos fascistas en 1936.

Os meus amigos
de cárcere e liberdade



ArArteixoteixo
■ TEATRO

EL AMIGO
DE JOHN WAYNE
Poderemos ver esta diverti-
da peza o venres 14 no
Centro Cívico Cultural da
man de Ados Teatroa.

BaionaBaiona
■ ACTOS

TERTULIAS DO IEM
Este venres 7 ás 20:30 h.,
Uxío Labarta, biólogo do
Instituto de Investigacións
Mariñas, impartirá unha
charla no hotel Bahía, dentro
do ciclo O autor e a súa obra,
que presentará o mestre e bió-
logo Fernando Lahuerta.
Ao remate da mesma haberá
unha cea co relator na que se
presentará un produto do país.
As reservass realízanse a tra-
vés do telf. 629 890 320.

O BarO Barcoco
■ CINEMA

TITUS
Poderemos ver esta fita no ci-
ne clube Groucho Marx este
xoves 6 ás 22:30 h.; o sábado
8 e domingo 9 ás 17, 20 e
22:30 h. O luns 10 ás 22:30 h.
proxéctase La Mansión En-
cantada; e o mércores 12 e
xoves 13 ás 22:30 h. gozare-
mos con The Station Agent;
o venres 14 e luns 17 ás
22:30 h. e o sábado 15 e do-
mingo 16 ás 17, 20 e 22:30 h.
chega a versión en galego de
A vida que che espera.

BoirBoiroo
■ TEATRO

COUSAS
Títeres Cachirulo representa
esta obra de Castelao o venres
14 na Casa da Cultura.

O CarballiñoO Carballiño
■ TEATRO

A BRANCA ROSA
OS PIRATAS
O venres 14 Teatro do Mor-
cego representará esta obra
no Centro Multifuncional.

CervoCervo
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL MURGUÍA
Podemos visitar esta mostra
biográfica sobre o ilustre his-
toriador e escritor galeguista
no museo histórico de Sarga-
delos, de 10:30 a 14 h. e de
16:30 a 20 h., durante maio.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

ATENEO REPUBLICANO
DE GALICIA
O Salón de Actos da ONCE
acolle, este xoves 6 ás 20 h, a
presentación do libro Resis-
tencia, guerrilla e represión.
Causas e consellos de gue-
rra. Ferrol 1936-1955 escri-
to por Bernardo Máiz. O
xoves 13 ás 20 h. na Aula de
Cultura de Caixa Galicia Ri-
cardo Rabella presentará o
seu libro Prohibido pensar.

CONCERTOS
DIDÁCTICOS
A Fundación Barrié progra-
ma espectáculos de ini-
ciación musical para os
máis cativos, misturando os
títeres e a ópera para con-
vertir dúas obras clasicas
nunha experiencia lúdica e
educativa. O sábado 8 ás
12:30 e 18 h. a compañía
Gran Teatro del Liceu re-
presenta, no Pazo da Ópera,
a obra La Pequeña Flauta
Mágica de Mozart e o do-
mingo 9 a Compañía Etcé-
tera achega unha adapta-
ción de Pedro y el Lobo de
Serguei Prokofiev. As invi-
tacións, gratuítas, pódense
retirar na sede da Fundación
desde o sábado 1.

ROTEIROS A PÉ
A asociación cultural Colec-
tivo Camiños organiza rotei-
ros abertos á participación de
calquera persoa interesada,
por un prezo de 1,5 euros,
con saída desde a Estación
de Autobuses, ás 11 da mañá
dos domingos para voltar á
tardiña. O domingo 16 van
realizar o roteiro de Soan-
dres, por terras de Paredes,
San Paio, Corbeita, Táboas,
Condes, Borreiros, Medado,
Boimir, Encian, Priorato e
Rosendo. Máis información
no telf. 649 759 734 (David).

■ CINEMA

CGAI
No ciclo adicado a Akira
Kurosawa poderomos ollar
Un domingo Marabilloso
(1947) este xoves 6 ás
20:30 e o venres 7 ás 18. No
que se refire á Produción
Galega, este venres 7 ás
20:30 proxectarase Carca-
máns (Marcos Nine,
2.003). No espazo Frontei-
ras do Documental, o sába-

do 8 ás 18 poderemos ver
Human Remains (Jain Ro-
senblatt, 1998) e Sonic Ou-
tlaws (Craig Baldwin,
1996); e ás 20:30, El diablo
nunca duerme (Lourdes
Portillo, 1994); o martes 11
ás 20:30, Heidi Fleiss,
Hollywood madam (Nick
Broomfiel, 1996); e o mér-
cores 12 ás 20:30, Diccio-
narios burgueses / Hungría
privada 7 (Peter Forgacs,
1992) e The family album
(Alan Berliner, 1986). Na
Plataforma de Novos Reali-
zadores, o luns 10 ás 20:30,
proxectaranse El grito de
Munich (Javier de la To-
rre, 2001); Fatum (Alberto
Moreno, 2003); Sit tivi te-
rra levis (Isaías R. Jimé-
nez, 2003); e El cumplea-
ños de Carlos (José J. Ro-
dríguez, 2002). Máis infor-
mación en www.cgai.org.

■ CONFERENCIAS

PENSAR NUN
MUNDO DIFERENTE
As xornadas organizadas
por Inzar rematan este xo-
ves 6 cunha charla de Xosé
Manuel Beiras na Sa Fon-
seca (r/ Fonseca) ás 20 h.
sobre O Foro Social Mun-
dial: Unha alternativa á
Globalización.

■ EXPOSICIÓNS

ALEJANDRO
GONZÁLEZ PASCUAL
A galería Ana Vilaseco orga-
niza esta retrospectiva sobre
o pintor, composta de 24 óle-
os sobre táboa e 10 debuxos
de troncos, montes e bode-
góns. Até o 14 de maio.

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

■ MÚSICA

QUIQUE GONZÁLEZ
O cantante e compositor
madrileño estará no Playa
Club o sábado 8 de maio a
partir das 00 h. As entra-
das poden conseguirse,
por 12 euros, en Portobe-
llo e Nonis ou o día do
concerto na billeteira por
15. Máis información e re-
servas en conciertos@pla-
yaclub.net.

HEREDEIROS DA CRUS
A banda galega estará to-
cando o xoves 13 no Playa
Club, xunto con Raz Raz,
dentro do Festival Contra o
Cancro.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

A PAZ,
CUESTIÓN DE FONDO
É a mostra que alberga o Mu-
seo do Humor, até o 18 de
maio, de 28 caricaturistas de
16 países sobre os prexuízos
sobre a paz, o racismo, as di-
ferenzas sociais, a guerra....

■ MÚSICA

XOSÉ ANTÓN BROCOS
O Concello e o IES organizan
este festival no que tocarán
Deep Pain, Último Xiro,
Mundo Paté e Ghambe-
rros, e no que tamén podere-
mos ver aos breakers de Play
Móbil Kid e os graffiteiros
Cousas Novas. O venres 7 ás
20 h. na Praza do Ameneiral.

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

Lugo está a vivir a Semana do
Corpus máis longa de sempre.
Baixo este título encádrase o
Festival de Música de Lugo, que
se estende desde o 28 de abril
até o 8 de xuño. Este venres 7 de
maio haberá unha Gala de ópera,

con Ismael Jordi, David
Menéndez e Rubén Fernández. O
luns 10, os protagonistas serán
os sons de Piccinini, Kapsberger
e Basile. E o xoves 13 é a cita
con Glass, Riley, Halffter e
Villa-Lobos.♦

Longo Corpus musicalLongo Corpus musical
O O TTrinquerinque
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☞ RÍOS DE COR PÚR-
PURA II. Na Lorena, no

contorno da liña Maginot, van
aparecendo mortos os inte-
grantes dun grupo que ten os
mesmos nomes e profesións
que os apóstolos. A policía terá
que desentrañar o misterio.

☞ AMAR AO LÍMITE.
Jack é un delincuente de

pouca monta que coñece a
Clerk, universitaria de clase me-
dia que comeza a relacionarse
con el até o punto de implicarse
demasiado na súa vida, o que
traerá consecuencias negativas.

☞ THE COOLER. Un
home traballa como gafe

nun casino de Las Vegas que
funciona á vella usanza: con
mafiosos e unicamente centra-
do no xogo. As cousas cam-
bian cando o gafe se namora e
perde as súas facultades.

☞ 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).

☞ 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.

☞ A FIESTRA SECRE-
TA. Un escritor recibe a

visita dun home que o acusa de
plaxiarlle un conto, polo que
deberá demostrarlle que non é
certo ou enfrontarse ás súas
ameazas. 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 TULI-
PE. Para fuxir dun ma-

trimonio ao que lle obriga o pai
dunha das súas conquistas,
Fanfan alístase no exército e
por erro é acusado dunha intri-
ga para espiar os plans de gue-
rra de Francia. Por sorte, terá a
axuda dunha cíngara. Comedia
de aventuras.

☞ VIDAS ALLEAS. Un
home dedícase a matar

persoas solitarias e asumir a súa
identidade, até que a policía des-
cobre as actividades 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 senti-
mentais atópase cunha vella
compañeira do colexio. A par-
tir de entón danse todo tipo de
situacións que amosan a in-
compatibilidade de caracteres
entre ámbolos. Risa asegurada
cun fantástico Ben Stiller (Al-
go 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 guión re-
sulta bastante fiel á dureza dos
contos tradicionais.♦

CarCarteleirateleira

A banda independente tocará, o
venres 14 ás 00:30 h, na Iguana
Club de VIGO cunha entrada antici-
pada de 12 euros, que se pode ad-

quirir en Elepé, Gong, Honky Tonk
e ,Columna, ou 15 euros na billetei-
ra; o sábado 15 poderemos escoita-
los no Playa Club da CORUÑA.♦

Sex MuseumSex Museum

Presenta o disco Lamekulos sin fron-
teras o venres 7 ás 22 h. na sala Infer-

no da ESTRADA e, o sábado 8 á mes-
ma hora, na sala Anoeta de VIGO.♦

AA Palo SekoPalo Seko

O grupo folc galego anda a pre-
sentar o seu último traballo, Estre-
monías, e para iso estarán este xo-
ves 6 no Clavicémbalo de LUGO;

o sábado 8 no Outotono de PON-
TEAREAS; o martes 11 no Miudiño
de OURENSE; e o domingo 23 en
PONTECESO.♦

QuempallouQuempallou

Xira de presentación do novo tra-
ballo desta banda, cun directo
considerado como dos máis im-
pactantes da escena independente
actual. O venres 7 tocarán na sala
Glam Nights de LUGO; e o sábado

8 escoitarémolos na Iguana Club
de VIGO. Ao mercar o disco regá-
lase a entrada para o concerto (en
Skoita e Tipo de Lugo e Gong e Ti-
po en Vigo), ademais véndese na
billeteira por 5 euros.♦

HolywaterHolywater

O mercores 12 ás 20:30 h. no Au-
ditorio do Concello de VIGO po-
deremos ver Contos de Tokio, di-
rixida en 1953 por Yasumiro
Ozu, dentro deste ciclo organiza-
do pola Universidade de Vigo e o
cineclube Pontevedra, en coordi-
nación co cineclube universitario
Kinema da cidade olívica e o cine-
clube Padre Feixóo de Ourense. A

mesma fita vaise proxectar, o mar-
tes 18 de ás 19:30 e 22:15 h, no
Espazo para a Cultura Cajama-
drid de PONTEVEDRA. En total
seis traballos fundamentais, en
formato cinematográfico e VOS,
como mostra das 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

Este novidoso musical, dirixido
e interpretado polo actor e hu-
morista Carlos Blanco, xunto
con Ramón Pinheiro na percu-
sión, o dj Nathan e Ugía Pe-
dreira, mestura a narración oral

coa música tradicional e o ritmo
dun DJ en directo. Estará o sába-
do 15 no auditorio As Torres de
Santa Cruz de OLEIROS; e o do-
mingo 16 no Auditorio Munici-
pal de RIBADEO.♦

DilleiDillei

Bernardo
Máiz

presenta o
seu libro

Resistencia,
guerrilla e
represión.
Causas e

consellos de
guerra.

Ferrol 1936-
1955 no

Ateneo
Republicano
da CORUÑA

o próximo
xoves 13.

Quique González cantará no Playa Club da CORUÑA o sábado 8.



FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

NOLO SUÁREZ
Desde este venres 7 até o
30 de maio, poderemos

ollar a mostra da súa pintu-
ra, titulada Trans-formas,
na galería Sargadelos.

ÁFRICA,
TRADICIÓNS SAGRADAS
Podemos visitar esta mos-
tra no C.C. Torrente Balles-

ter até o sábado 15 de maio.

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

¿QUÉ ES LA VIDA?
Uroc Teatro estará este xo-
ves 6 no C.C. Torrente Ba-
llester para representar esta
obra. O xoves 13 estará no
mesmo lugar a compañía
Casahamlet coa peza Es-
curo enigma eu son.

FozFoz
■ TEATRO

LITURXIA DE TEBAS
A sala Bahía acolle, o ven-
res 14, esta interpretación
da compañía Casahamlet.

GondomarGondomar
■ ACTOS

XAQUÍN LOURENZO E
LOIS TOBÍO
O venres 14 ás 20:30 h. na
Casa da Cultura, o profe-
sor Xilberte Manso falará
de Xaquín Lourenzo, pro-
xectarase o documental O
carro e o home, dirixido
por Antonio Román, e
Carlos Meixome falará de
Lois Tobío, editor da Etno-
grafía de Xocas, correndo a
presentación a carto do
Concelleiro de Cultura Xo-
sé Luís Mosquera.

■ TEATRO

OBRAS COMPLETAS
DE W.SHAKESPEARE
Producións Librescena vai
representar esta obra o sábado
15 no Auditorio Lois Tobío.

LugoLugo
■ CONFERENCIAS

FRAN SEVILLA
Dentro do ciclo Periodismo
Siglo XXI, organizado por
Caixanova e o Concello, po-
deremos escoitar, este xoves
6 ás 20:30 h. no Círculo das

Artes, a este xornalista espe-
cializado en información in-
ternacional, que nos aporta-
rá a súa opinión sobre a
Guerra de Irak.

■ EXPOSICIÓNS

FOTOXORNALISMO
EN LUGO
A Fundación Caixa Galicia
acolle esta mostra dos re-
porteiros gráficos até o 30
de xuño.

■ MÚSICA

GALA DA ÓPERA
A Fundación Barrié patro-
cina este concerto, que se
vai celebrar o venres 7 no
Círculo das Artes, no que
se interpretarán arias e dúos
de tenor e barítono con
obras de Rossini, Bellini,
Donizetti e Verdi.

MugardosMugardos
■ ACTOS

TEMPO
DAS MATEMÁTICAS
O Consello Escolar Munici-
pal promove un amplo pro-
grama de actividades en torno
ás matemáticas que pretenden
implicar á comunidade edu-
cativa e á cidadanía. Até o 12
de maio, os baixos do Conce-
llo acollerán a exposición
Anamorfose, Papiroflexia e
Matemáticas e, até o mesmo
día, poderemos ver, no IES
Mugardos, a mostra Mate-
riais Didácticos até 1975. No
Concello, tamén, se van amo-
sar, até o sábado 15, os traba-
llos realizados no Concurso
de Fotografía Matemática.
Durante todo o mes nos cen-
tros de ensino proxectaranse
os audiovisuais Donald no
país das matemáticas e a se-
rie Universo Matemático. O

martes 11, nos arredores do
Concello, confluirán unha se-
rie de actividades ao aire libre
para facer matemáticas na
rúa, con xogos e problemas
de inxenio, construccións xe-
ométricas e exercicios de pe-
sar, medir e contar; e o mér-
cores 12 ás 18 h. no IES Mu-
gardos desenvolverase a con-
ferencia Os Cárceres do
Tempo, na que o Excmo. Rei-
tor da Universidade da Coru-
ña D. José Mª Barja Pérez
falará sobre os calendários ao
longo da historia.

MurMurosos
■ TEATRO

A FACTORÍA TEATRO
Esta compañía representa,
o mércores 12, Iesi Cebola
contra a Doutora Rabia
Rabiña no Centro Cultural
e Xuvenil. No mesmo lugar
poderemos ver, o xoves 13,
Diariamente, representada
por Berrobambán.

NigránNigrán
■ ACTOS

ROTA DE CAMOS
O Concello organiza este pro-
grama de sendismo para co-
ñecer o patrimonio petroglífi-
co, a fauna e a flora da zona.
Os participantes concentra-
ranse o domingo 9 ás 10 h. na
oficina de turismo de Gaifar.

GRUPO BRÉTEMA
O colexio de Panxón acolle
este recital poético, que se
celebra o sábado 8 ás 17 h.,
actividade que se completará
cun contacontos para as
crianzas. No mesmo lugar
entre o luns 10 e o sábado 15
poderemos visitar as mostras
Os Oficios do Mar e Os Li-
bros na Idade Media.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL CATOIRA
As paisaxes da memoria ti-
tula a súa mostra de pintura
na galería Visol, onde estará
até o 10 de xuño.

LEOPOLDO NÓVOA
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.

EFRAÍN ALMEIDA
Ten unha mostra titulada Las
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 este sábado 8.

PontearPonteareaseas
■ ACTOS

XOSÉ COUSO,
CRIME DE GUERRA
Este domingo 9 ás 18 h. no
Auditorio R. Soutullo, e
após a proxección dunhas
curtas, falarán Javier e Da-
vid Couso sobre a morte do
xornalista galego, irmán
seu, polas tropas dos EE
UU no Irak. Organiza o Ate-
neo Libertario Lume Negro.

■ EXPOSICIÓNS

ARTE NAS TÚAS MANS
O Museo Municipal serve
para acoller os cadros do
alumnado do Centro J.Mª
de Nigrán, todos eles disca-
pacitados psíquicos. Até o
15 de maio.

PontevedraPontevedra
■ 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-
nova da Praza de San Xosé
até o 15 de maio.

GALICIA
CAMIÑO CELESTE
Esta mostra de fotografías pó-
dese ollar, até o 29 de maio,
na Fundación Caixa Galicia.

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

SÔBER
A recoñecida banda de me-
tal toca o venres 14 a partir
das 21 h, xunto con SFDK
e Aphonnic, no Recinto
Feiral. A entrada pode
reservarse no 986 472 556 a
un prezo único de 15 euros.

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.
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A III edición deste festival que se
celebra en VIGO continúa este
xoves 6 ás 20:30 h. no Auditorio
do MARCO coa compañía arxen-
tino-madrileña Antimaz que re-
presentará Beautiful People; o
venres 7 ás 21:30 h. no Auditorio
Municipal, a compañía barcelo-
nesa Los Corderos representará

Crónica de José Agarrotado
(Menudo hijo de puta); e o sába-
do 8 ás 21:30 h. poderemos ver o
Macbeth dos arxentinos Los Ca-
fiolos. O mércores 12 ás 20:30 h.
no Auditorio Municipal gozare-
mos con Inquietude, da compa-
ñía de Porto Mc 4 Dança; o xo-
ves 13 chega ao MARCO Apun-

tes para un Hamlet da man de
Cámara Negra; compañía esta
que representará, tamén, Otelo o
venres 14. O festival remata o sá-
bado 15 ás 21:30 h. no Auditorio
Municipal coa peza ¡No!, dos vi-
gueses Noescafé Teatro. O pre-
zo por función é de 5 euros, o bo-
no semanal vale 15.♦

Festival de Festival de TTeatreatro o AlternativoAlternativo

Sobre arte multimedia, novas tec-
noloxías, arte sonora, performan-
ce e propostas interdisciplinares,
promovido polo colectivo Flexo,
a Faculdade de Belas Artes e o
Concello de PONTEVEDRA,
desenvólvese desde o xoves 6 ao
sábado 8 na propia Faculdade de
Belas Artes e no Pazo da Cultura
con entrada de balde, non sendo a
Festa de Peche, no Recinto Fei-
ral, que costará 8 euros na bille-
teira ou 6 por adiantado, e na que
actuarán, a partir das 22 h. e por
esta orde o DJ Rupture, Explo-
sions in the sky, Acid Pauli
(console), e os DJ Fc Shuttle,
Hometrainer e Expander. O
xoves 6 realizarase a inaugura-

ción na Facultade de Belas Artes
ás 18 h, sendo a continuación as
intervencións de Die Audio
Gruppe, ás 19; Joseba Irazoquei,
ás 20; Belén Vidal, ás 23; Clea-
ning Women, ás 24; e Aino á 1 da
madrugada. O venres 7 haberá un
ciclo de cine documental no Pazo
da Cultura, de 12 a 14 h, e a pro-
xección de Cannibal Tours (Den-
nis O”Rourde, 1987) ás 12; xa
pola tarde no mesmo lugar: Ludd
34560 ás 17; Campanilla, ás 18;
OK Suitcase, ás 19; Coeval, ás
20; e Lambchop ás 21h. O sába-
do 8 continúa o ciclo de cine do-
cumental no Pazo da Cultura a
partir das 12 con Ilha das flores
(Jorge Furtado, 1989); Now (San-

tiago álvarez, 1965); We will rock
you, (Emergency Broadcaste
Network); e a conferencia sobre
cine documental a cargo de Vi-
viana Glez. Diéguez. Ademais,
instalacións de diversor artistas e
accións en distintos lugares e ho-
ras. Pero esta edición tamén che-
ga ao Museo de Belas Artes da
CORUÑA onde, o venres 7 a partir
das 18 horas, realizaranse pro-
xeccións de videocreacións de
xoves artistas e alumnos da facul-
tade pontevedresa; acto que ta-
mén se realizará no CGAC de
SANTIAGO, onde comezou o sá-
bado 1 e chega até o domingo 9,
de 11 a 19 h. Máis información
en www.ifi2003.com.♦

IFI 04. En criseIFI 04. En crise

Con esta peza, escrita por Suso de
Toro, Cándido Pazó, Avelino
González e Xabier Lama entre
outros, Talía Teatro presenta unha
proposta sincera e cargada de in-
tención, facendo fincapé na situa-
ción sociolingüística do galego
nas diferentes facetas da vida, a

través do tempo, sempre cun grati-
ficante sorriso, con amor e respec-
to pola lingua. Estará, o venres 7,
na Casa da Cultura do BARCO DE
VALDEORRAS; o xoves 13, na casa
Dr. Dopeso d’AS PONTES; e o ven-
res 14 e sábado 15, no Centro So-
ciocultural de AMES.♦

Bicos con linguaBicos con lingua

O sábado 8, a compañía Teatro
do Morcego representará esta
obra no Multiusos da Xunqueira

de REDONDELA; o mércores 12 e
xoves 13 faráo no teatro Princi-
pal de PONTEVEDRA.♦

AA grande ilusióngrande ilusión

Al Suroeste Teatro representa esta
peza o xoves 13 no teatro Principal

de OURENSE; o sábado 15 levaráa ao
Auditorio Municipal de CANGAS.♦

Cara de plataCara de plata

Poderemos ollar a versión da
compañía Teatro do Morcego es-
te venres 7 no Edificio de Servi-

cios Múltiples de CULLEREDO; e
o sábado 8 no Auditorio Munici-
pal de CEDEIRA.♦

O caso da rúa LourO caso da rúa Lourcinecine

Esta obra será representada pola
compañía Talía Teatro este sába-
do 8 na Casa da Cultura Pintor

Lloréns de SADA; o domingo 9
farano no teatro coliseo Noela de
NOIA.♦

MolièrMolière finale final

Nolo Súarez
colga a súa
pintura na

galería
Sargadelos
de FERROL.

Foto-
xornalismo
en LUGO
é a mostra
que
podemos
ollar na
Fundación
Caixa
Galicia
desta
cidade.

Tesouros
bibliográficos
e mapas
medievais
encóntrase
na Casa
Simeón da
Universidade
de
SANTIAGO.



SantiagoSantiago
■ ACTOS 

A PALABRA DA ARTE
Conversa entre o artista
Luís Caruncho e Antonio
Bonet Correa, comisario
da exposición que se pode
visitar no CGAC até o 30
de maio, este venres 7 ás 19
h. no propio CGAC.

■ CINEMA 

A CIDADE NO CINE
É a conferencia que dará
J.L. Losa, crítico e director
técnico do festival Cineuro-
pa, este xoves 6 ás 19 h. no
CGAC. O mesmo día e no
mesmo lugar poderemos
ollar, ás 20 h, Mon oncle
(Jacques Tati, 1958). O
venres 7 ás 20 h. proxecta-
rase Rocco e i suoi fratelli
(Luchino Visconti, 1960,
Italia-Francia). Ademais,
até o 9 de maio, haberá pro-
xeccións de videocreacións
do Festival IFI de 11 a 19 h.

■ EXPOSICIÓNS 

TESOUROS
BIBLIOGRÁFICOS...
e Mapas Medievais. Pode-
mos ver esta mostra, organi-
zada pola USC, até o venres
28 na Casa Simeón (Casas
Reais 8) de 11 a 14 e de 17 a
20:30 h. de martes a sábado,
e os domingos de 11 a 14 h.

O CARRO E O HOME
O Museo do Pobo Galego
é, até o 13 de xuño, un es-
pazo adicado ao cinema de
Antonio Román e Xaquín
Lorenzo.

FERNANDO J. PEREIRA
Presenta Inexterioridades,
até o 30 de maio, todos os dí-
as de 10 a 14 h. e de 16 a 19
h. no Auditorio de Galicia.

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.

XEOMETRÍAS DA LUZ
O traballo de José María
Seijas exhíbese na sala Es-
pacio 48 até o 19 de maio.
No mesmo lugar podemos
ver até o domingo 25 A fu-
xida de Pablo Mariño.

EDUARDO CHILLIDA
Aromas titúlase 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
surrèalisme mostra os co-
mezos de Leiro a través das
primeiras esculturas surrea-
listas. Na Fundación Gra-
nell até o 28 de xuño.

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

TIRO NA TESTA
Estará tocando o venres 7
no local de Fende na Laje
(República de El Salvador
12, soto) no concerto de fe-
che das II Xornadas Liber-
tarias, organizadas polo
Grupo de Estudantes Anar-
quistas de Compostela,
xunto con Skarmento e
Extremidades Pelijrosas.

MUCHO MUCHACHO
A que é considerada unha das
figuras destacadas do hip hop
español vai dar un concerto, o
sábado 8 ás 21 h, na sala Ca-
pitol, acompañado das ban-
das Falsalarma, Hablando
en Plata e Tremendo.

SONS DA DIVERSIDADE
Ciclo de concertos do Con-
cello no Auditorio da Gali-
za até final de ano. Moreno
Veloso, Doménico Lance-
lloti e Alexandre Kassin
son brasileiros que inicia-
ron no 2000 un creativo
proxecto que consiste en
lanzar tres discos, modifi-
cando en cada un o estilo e
o nome do grupo, neste mo-
mento de Doménico+2,

que presenta este venres 7
ás 21 h. o álbum Sincerely
hot, mestura de sons elec-
trónicos e invencións har-
mónicas con influencias do
rock, samba e jazz. O ven-
res 14 chega Ao pé da letra,
espectáculo colectivo crea-
do a partir do traballo e as
propostas individuais de
varios artistas. As entradas
pódense recoller antes dos
concertos no propio Audito-
rio de 12 a 14  e de 17 a 20
h. por 12 euros (6 euros pa-
ra estudantes e xubilados) e
nos telf. 981 571 026 e 981
573 979. Máis información
en http://sons.santiagode-
compostela.org.

SUMRRÁ
Poderemos escoitar a este trío
jazzístico, formado por Ma-
nuel Gutiérrez, piano; Xa-
cobe Martínez, contrabaixo;
e Luis Alberto Rodríguez,
batería, o venres 13 e sábado
14 ás 22 h. no teatro Galán.

■ TEATRO

NOVECCENTO
O monólogo interpretado
por Sergio Zearreta e diri-
xido por Xavier Castiñeiras
integra a música en directo,
malabares, danza e clown.
Poderemos ver este espectá-
culo o venres 7 e sábado 8 ás
22 h. no teatro Galán.

RADIO UNIVERSO
A nova montaxe de Ché-
vere representarase até o
sábado 15 de maio, de

martes a venres ás 22 h. e
os sábados ás 23, na sala
Nasa. Traballo irreverente
e divertido sobre as medias
verdades e as grandes
mentiras, sobre os caci-
ques que vociferan e os po-
bos que calan.

SanxenxoSanxenxo
■ TEATRO

TEATRO DO MORCEGO
A coñecida compañía re-
presenta Os vellos non de-
ben de namorarse no Pazo
Emilia Pardo Bazán .

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

XAQUÍN CHAVES
A galería Trisquel & Medu-
lio acollerá, desde este ven-
res 7 áss 20:30 en que se
inaugura cun pequeno con-
certo de Folía, a mostra O
reflexo imaxinario deste
pintor. Até o 5 de xuño.

VVilaboailaboa
■ EXPOSICIÓNS

ANXO MUÍÑO
Baixo o título d’O outro
ollar móstranos os timóns
das embarcacións máis re-
presentativas do litoral ga-
lego. Todos os días, até o
30 de maio, a partir das 19
h. na Casa dos Druídas de
Acuña.

VVilalbailalba
■ TEATRO

¡HAY CARMELA!
Balea Branca representará
esta obra o venres 14  no
Auditorio Municipal Car-
men Estévez.

VVilarilar de Santosde Santos
■ ACTOS

BIBLIOTECA DA LIMIA
Xunto co Catálogo de Au-
tores da Limia, será pre-
sentada este sábado 8 no
Salón de Plenos da Casa
do Concello a partir das
17:30 h. coa intervención
de Delfín Caseiro Noguei-
ras, catedrático de Lit. Ga-
lega; Xabier Paz Garza,
director de Difusora de Le-
tras, Artes e Ideas; e Xosé
A. Jardón da Cal, alcalde
do Concello.

VVigoigo
■ ACTOS

XERACIÓN PERDIDA
Este xoves 6 ás 20 h. na
Casa do Libro apreséntase
este volumen de Francisco
Castro, que estará acom-
pañado polo editor Víctor
Freixanes, o crítico litera-
rio e mestre Ramón Nico-
lás e o escritor Álvaro
Otero. O mesmo local
acollerá, o sábado 8 ás 18
h, un recital poético no que
participarán Yolanda Cas-
taño, Estíbaliz Espinosa e
Carlos Negro; o martes 11
ás 20 h. Ramón Nicolás
falará sobre Celso Emílio

Ferreiro, 25 anos despois;
o xoves 13 Xosé Luís Ri-
palda presenta o seu libro
O Cabalo ceibe, xunto co
editor Bieito Ledo e o es-
critor Francisco Castro; e
o venres 14 a Fundación
Enclave organiza unha
charla-coloquio co título
Experiencia de mulleres:
contraste xeracional, na
que intervirá a doutora en
Filosofía e profesora Mer-
cedes Oliveira e proxecta-
rase un vídeo do mesmo tí-
tulo elaborado por Xosé
María Moreno.

IV CERTAME DE POESÍA
ANDURIÑA VOANDEIRA
Organizado pola Irmandade de Cen-
tros Galegos en Euskadi, poden par-
ticipar nel autores de calquera na-
cionalidade que presenten unha ou
varias obras escritas en galego ou
euskera, de carácter inédito e que
non teñan unha extensión superior a
cen versos. Os traballos enviaranse,
antes do 15 de maio, mecanografa-
dos a unha soa cara e a duplo espazo,
por triplicado e baixo procedemento
de lema e plica, nun sobre pecho sen
remite no que se indicará o título e
lema escolleito, á Irmandade de Cen-
tros Galegos en Euskadi ( k/ Pablo

Picasso 4, 48012 Bilbao). A resolu-
ción darase a coñecer o 20 de xuño,
Día de Galiza en Euskadi, que se vai
celebrar en Ondarroa. Máis infor-
mación no teléfono 944 436 792 ou
no fax 944 101 176.

II FORO TECNOATLÁNTICO
Desde o xoves 19 ao sábado 21, celé-
brase, no Centro Social Caixanova de
Vigo, este encontro profesional, adi-
cado ás últimas tendencias e tecnolo-
xías da información e a comunica-
ción existentes no mercado, cun com-
pleto programa de conferencias, xor-
nadas e debates e un apartado espe-
cial adicado á aplicación destas novas

tecnoloxías no sector marítimo-pes-
queiro, informático e das telecomuni-
cacións. Toda a programación e ins-
cricións en www.tecnoatlantico.com.

CERTAME DE CARTEIS
DA V FEIRA FRANCA
Organizado polo Concello de Ponte-
vedra para escoller o cartel oficial da
Feira Franca deste ano, poderán par-
ticipar nel todas aquelas persoas que
o desexen, cun máximo de dúas
obras por artista, que deberán ser ori-
xinais, inéditas e non premiadas nou-
tros certames, e que deberá incluír o
texto V Feira Franca Pontevedra, 3
e 4 de setembro de 2004, así como

contemplar o espazo necesario para
incluír os logos da Feira franca e do
Concello. O formato do cartel será
acaido para a súa impresión e distri-
bución, sendo a técnica de elabora-
ción libre, valorándose a súa facili-
dade de reprodución por meios foto-
mecánicos. Presentarase en papel,
cartolina ou soporte semellante,
montado en cartón pluma e cunha ca-
lidade óptima con respeito ao orixi-
nal, baixo lema e plica, no Rexistro
Municipal de Pontevedra, antes do
sábado 15 de maio. Establécese un
premio de 1.000 euros para o traballo
gañador, 500 euros para o segundo e
300 para o terceiro.♦

ConvocatoriasConvocatorias

N
º 

1.
12

7 
●

A
no

 X
X

V
II 

●

D
o 

6 
ao

 1
2 

de
 m

ai
o 

de
 2

00
4

ESCOLA GALEGA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Esta entidade vén de convocar, en colabo-
ración coa Consellaría de Política Agroali-
mentaria e Desenvolvemento Rural, unha
serie de cursos de viticultura, enoloxía, fis-
calidade e seguridade social agraria, a re-
forma da política agraria común, ordena-
ción urbanística e protección do medio ru-
ral, produción integrada e agricultura eco-
lóxica nas explotacións agrarias do litoral.
As solicitudes dirixiranse ao Centro de For-
mación, Investigación e Tecnoloxía Agraria

de Galicia, en Compostela. Tamén se admi-
tiran solicitudes no telefax 981 54 66 51.

CONSELLARÍA DE INNOVACIÓN,
INDUSTRIA E COMERCIO
Esta consellaría vén de convocar axudas pa-
ra a realización de proxectos e de investiga-
cións sobre materias turísticas, dentro do
Programa de Ciencias Sociais do Plan Gale-
go de Investigación, Desenvolvemento e In-
novación Tecnolóxica. Os proxectos que re-
sulten seleccionados deberán estar finaliza-
dos nos 12 meses seguintes ao da concesión

das axudas. O importe de cada unha desta
axudas oscilará entre os 4.200 e 6.600 euros.
Poderán ser beneficiarios unha persoa, ou un
equipo interdisciplinario, que reúna os se-
guintes requisitos: diplomados en turismo,
técnicos de empresas e actividades turísticas
ou titulados superiores, idade máxima 40
anos. As solicitudes presentaranse no rexis-
tro xeral da Dirección Xeral de Investiga-
ción e Desenvolvemento. O modelo de soli-
citude está dispoñíbel de forma íntegra en
internet nos enderezos: http://www.dxid.org;
http://www.xunta.es/conselle/in.♦

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

Multitude de actividades se van de-
senvolver no marco deste encontro
europeo, que se vai celebrar en Vi-
go baixo o lema Por unha Europa
de Todas, Diferentes Si, Desiguais
Non. Este sábado 8 ás 22 h. no cine
Fraga, poderemos contemplar unha
representación teatral de Sidecar; e
o xoves 20 ás 21 h, escoitar o con-
certo da Compañía Marful. A en-
trada para cada espectáculo é de 6
euros. O martes 11 ás 20:30 h., cun-
ha entrada de 4 euros, proxéctase a
película Thirteen. O martes 18
inaugúrase, na Casa das Artes, a
mostra Clónicas, que poderemos
visitala até o 20 de xuño. O sábado
22 pódese participar en diversos fo-
ros de debate, para os que hai que
formalizar unha inscrición e ingre-
sar 10 euros para custes de organi-
zación, antes do sábado 15 na conta
de Caixa Galicia 2091-0377-71-
3040005610: de 10:30 a 13:30 h. no
Centro Cultural Caixanova, Rosa
Isela Serrano Castro, Mª José
Guerra Palmero, Lidia Senra e
Brigitte Verdière disertaran sobre
as Alternativas feministas para a
Sostenibilidade Ecolóxica; de 17 a
20 h. Mª Xosé Agra Romero, Do-
ris Benegas, Ángeles Maestro,
Nadia di Mond e Dianne Matte

introducirán o debate sobre as Con-
tribucións feministas na orixe e
desenvolvemento dunha Constitu-
ción Europea; no Centro Social
Caixanova tamén falarán pola ma-
ñá, sobre Mulleres e Espiritualida-
de: Corporeidade e Resistencia,
Chini Rueda, Mª José Torres, Ge-
raldine Céspedes e Pilar Wirtz. A
zona de Beiramar será o centro
neurálxico dos encontros coa Feira
Feminista, con diversos espazos te-
máticos sobre a violencia de xéne-
ro, feminización da pobreza, inmi-
gración, ecoloxía, educación para a
igualdade, liberdades sexuais, anti-
militarismo, mocidade e saúde e di-
reitos reprodutivos, ademais de pos-
tos para organizacións, artesanía e
manifestacións artísticas; pola noi-
te, a partir das 21 h. no Parque de
Castrelos, e por unha entrada de 6
euros, poderemos escoitar ás Can-
tareiras de Trasancos, Uxía, Tu-
canas, Mercedes Peón, Souad
Massi e Amparanoia. O encontro
culmina o domingo 23 cunha mani-
festación, que sairá ás 12 da Praza
dos Cabalos. Máis información e
inscricións en www.feminismo.org,
na Casa das Mulleres (Romil 20,
baixo), no teléfono 986 442 195 ou
no fax 986 442 195.♦

MarMarcha Mundial das Mullercha Mundial das Mullereses
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■ CINEMA

CRAVAN VS. CRAVAN
Dentro do programa das Noi-
tes Vivas, o venres 7 ás 23 h.
no Centro Cívico de Teis,
proxéctase esta fita de Isaki
Lacuesta, no que un boxea-
dor e artista inicia unha in-
vestigación sobre o, tamén,
poeta boxeador Arthur Cra-
van, desaparecido en 1918.
O venres 14 poderemos ver
Play Time, de Jacques Tati.

EL CUERPO HUMANO
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.

■ EXPOSICIÓNS

ÁLVARO NEGRO
A Fundación Laxeiro, na
Casa da Cultura Galega, al-
bergará unha mostra da súa
produción até o 16 de xullo.

VISUAL, NON VERBAL
Esta mostra baseada no
proceso de comunicación e
en como o individuo se si-
túa ante a arte contemporá-
nea pódese ver, até o venres
7, na Casa da Xuventude. A
partir do martes 11 podere-
mos ver no mesmo lugar os
traballos realizados por ra-
paces do Club Beiramar.

FLYING CARPET
Até o 13 de xuño poderemos
visitar esta mostra na sala III
do Centro Social Caixanova,
composta por traballos de
165 mulleres de 25 países e 5
continentes. Na sala II amó-
sase o traballo de José Solla
e, na sala I, podemos contem-
plar Leopoldo Varela, 50
anos de pintura. O horario é

de 18 a 21:30 h. pola semana,
e de 11 a 14 e de 18 a 21:30 h
o sábados e o domingo.

LYNNE COHEN
Podemos ollar a súa obra na
galería Bacelos até o día 30.

A RECONQUISTA
Este episodio histórico re-
créase até o 25 de xullo no
museo Quiñones de León.

NAVIGO
Maquetas de barcos de San-
tiago Signo que poderemos
coñececer, até o 10 de maio,
no Museo Etnográfico.

MERSAD BERBER
Esta mostra de pintura pó-
dese visitar até o 16 de
maio na sala de exposicións
do C.C. Caixanova.

ABSTRACCIONES II
A galería Chroma acolle es-
ta colectiva de Guillermo
Díez, Uxío López, Cheles
Martínez, Alicia Montea-
gudo 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.

VINTE ANOS DE
CREACIÓN ARTÍSTICA
O C.C. Caixanova acolle 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 E ARTE
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

TREM FANTASMA
Este grupo dará un concer-
to, o venres 7 ás 00:30 h, na
Iguana Club. A entrada va-
le 4 euros (7 con CD).

LUME
O venres 7 esta banda fol-
que presenta o seu disco
Grandes Éxitos na Gaita
Grileira.

SAMESUGAS
Esperado regreso desta banda
de punk-rock que van tocar, o
sábado 8, xunto con Thee
Girlfriends, na sala Hanoi.

MASAS CORAIS
Co gallo do 30 aniversario
da coral anfitiona, concerto
da Coral do C.C. Helios
de Bembrive e da Coral
Polifónica do C.V.C. de
Valadares este sábado 8 ás
20:30 na igrexa parroquial
de Santo André de Valada-
res, con entrada libre.

BANDA ESCOLA
DE CANDEÁN
En concerto o domingo 9 ás
19:30 no Auditorio do C.V.C.
de Valadares, dentro do ciclo
Concertos de Primavera,
con entrada de balde.

NEW JAPAN
PHILHARMONIC
O mércores 12 ás 20:30 h.
no C.C. Caixanova interpre-
tará obras de Takemitsu,
Strauss e Mahler, baixo a di-
rección de David Jimenez.

■ TEATRO

CÁNDIDO PAZÓ
Este contacontos actúa o ven-
res 7 ás 23 h. na A.V. Doutor
Fleming (Zamora 80).

EL ADEFESIO
A obra de Rafael Alberti

chega ao C.C. Caixanova
este venres 7 ás 20:30 h.
da man de Tomás Gayo
Producciones con Nieves
Gámez na direción. O xo-
ves 13 ás 20:30 h. e venres
14 ás 22:30 h. represéntase
La cena de los idiotas,
adaptación da obra de
Francis Weber dirixida
por Paco Mir.

VViveiriveiroo
■ TEATRO

SALITRE
Poderemos ver esta repre-
sentación da compañía Vol-
ta e Dalle este venres 7 no
teatro Pastor Díaz.

PorPortoto
■ LEITURAS

74 FEIRA DO LIBRO
A partir do vindeiro mér-
cores 19 de maio e até o
domingo 6 de xuño, a As-
sociação Portuguesa de
Editores e Livreiros orga-
niza esta feira no Pavilhão
Rosa Mota, de 16 a 23:30
h. de segunda a quinta; de
16 a 24, sextas e vésperas
de feriado; de 15 a 24 os
sábados; e de 15 a 23:30
os domingos e feriados.
Máis información no telf.
portugués 218 435 180. 

■ MÚSICA

ELVIS COSTELLO
Considerado un dos mello-
res músicos do pop-rock
británico e un dos letristas
máis xeniais desde Bob
Dylan, coleccionador de
premios e produtor de inú-
meras bandas sonoras –o
seu último éxito foi She
para a película Notting
Hill– estará este venres 7
no Coliseu a partir das
21:30 (port.). Máis infor-
mación en Portoeventos,
telf. 229 389 978.

■ TEATRO

ENSAIO SOBRE
A CEGUEIRA
Tomando como ponto de
partida a alegoría “fechar
os olhos para ver melhor”
–que, case literalmente,
deu nome ao proxecto Dei-
xar de ver para ver melhor,
primeira incursión na obra
de Saramago– esta adap-
tación do Teatro O Bando
será representada no Tea-
tro Nacional São João des-
de este xoves 6 até o sába-
do 22 de maio, ás 21:30 de
terza a sábado, e os domin-
gos ás 16. Dirixida por
João Brites, a obra retoma
a reflexión sobre a ceguei-
ra, non daqueles que están
privados da visión, mais
dos que vendo, non enxer-
gan. A mensaxe parece cla-
ra: “Quando todos fechar-
mos os olhos e os voltar-
mos a abrir, será possível
ver, construir e criar um
mundo diferente, mais jus-
to, mais livre”.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GULBENKIAN
Unha visita a esta funda-
ción sempre é grata. Agora
acolle diversas mostras co-
mo, Guillaume II Coustou,
obra cedida temporalmente

polo Palacio Nacional de
Versailles (até o 31 de
maio); Mass and Empathy,
instalacións de Antony
Gormley de decenas de
seres esculpidos en metal
que desafian a nosa per-
cepción do peso e a leveza
(até o 16 de maio); Right
Place, wrong time, de
Lluís Hortalá e 25 anos
de Joalharia do Ar.Co de
autores portugueses e in-
ternacionais sobre a alfaia-
ria (ambas até o 30 de
maio); Os galgos de Ama-
deu de Souza-Cardoso e
XVI desenhos de António
Areal, tinta china e acuare-
la (ambas até o 4 de xullo).
Pecha os luns.

MadridMadrid
■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO FERRO
O noso querido colabora-
dor mostra os seus grava-
dos na libraría Muga (Av-
da. de Pablo Neruda 89) até
o 28 de maio. Neste mesmo
lugar, o venres 21 ás 19:30,
presentarase o libro de poe-
sía reunida de Juan Seoa-
ne, Nadie.♦

AULIGA
www.auliga.org

Auliga é a Asociación Internacional de
Amigos da Universidade Libre Iberoa-
mericana en Galiza, que ten como finali-
dade a creación deste ente para recoller e
proxectar a experiencia e cultura das xen-
tes unidas polo vínculo das linguas gale-
ga, portuguesa e española. A páxina con-
tén información sobre os antecedentes,
noticias, datos sobre as actividades, rela-
ción de publicacións, novas sobre artes,
ensaios e educación, ademais de incorpo-
rar un correo de contacto.♦
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■ Vendo colmeas garantidas. Ensi-
no a coidar as abellas para os que as
compren. Tlf. 986 291 722.

■ Estase a crear na Galiza unha coo-
perativa de tendas de roupa, músi-
ca e de cultura de carácter antiglo-
balizador e galeguista. Se queres
formar parte, montando na túa vila ou
cidade unha sucursal, chámanos, in-
formarémoste sen compromiso. Telf.
600 717 628.

■ Teño trinta e tantos anos, carreira
universitaria, traballo, físico agradábel
e unha alma sensíbel, pero fáltame
unha muller que me alegre o corazón.
Se lee este anuncio algunha muller
romántica, honesta e con ganas de
ter unha relación seria, o meu co-
rreo electrónico é galiza.04@terra.es.

■ Traballos a ordenador para estu-
dantes, particulares e empresas.
Rapidez, 24 horas. Pepe Talon: Porta
da Pena, 9 - Baixo Dta. 15705 Santia-
go de Compostela. 636 288 497.
www.comunicart.net Correo: pepeta-
lon@hotmail.com

■ Vendo enciclopedia DEGU (60 to-
mos por 120 euros). A Coruña, telf.
677 864 157.

■ 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 anda-
res totalmente equipada (garaxe, sa-
lón, cociña, baños completos e varios
cuartos duplos) para pasar uns dias
ou semanas en Penalba (Nogueira de
Ramuín). Prezo 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 compro-
miso. Análises Existencial e Logotera-
pia; Psicoterapias breves de Familia,
Parella ou Adultos; Crise fronte a no-
vas situacións ou enfermidades gra-
ves; Preparación para intervencións
cirúrxicas. Previa 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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Os Samesugas tocan este sábado 8 na sala Hanoi de VIGO.

Elvis Costello
estará este
venres 7 no
Coliseu do
PORTO.

Precioso
documental

sobre o
corpo

humano,
para

crianzas e
maiores,
todos os

sábado e
domingos
no C.S. de
Caixanova

en VIGO.
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H. VIXANDE
Xurxo e Xosé Manuel formaron
xunto con outros tres compañei-
ros a empresa Wireless Galicia,
unha compañía moi nova pero
xa premiada por ser unha ini-
ciativa moderna e anovadora.

Recén nacidos pero moi reco-
ñecidos.

Xurxo. Si, nacemos en xa-
neiro deste ano, pero a idea era
de abril do ano pasado, aínda que
comezáramos a mover papeis en
setembro. Estábamos á espera de
que a Xunta cualificase a empre-
sa como Iniciativa de Emprego
de Base Tecnolóxica, que servirá
para obter algunhas axudas.

Xosé Manuel. Ademais,
concedéronos o galardón da
Fundación Unha Galiza Moder-
na e o segundo premio do IV
Concurso de Proxectos Empre-
sarias Innovadores da Universi-
dade de Santiago de Compostela.

Pero que fai exactamente K?
Xurxo. En primeiro lugar,

instalamos sistemas para acceso
inalámbrico á internet. Traballa-
mos en empresas, hoteis e sobre-
todo no rural, alí onde nin seque-
ra chega a internet.

Ou sexa, unha empresa em-
prendedora.

Xurxo. Moitas veces un em-
prendedor é unha persoa que ten
que montar unha empresa por-
que non atopa traballo en condi-
cións. En concreto nós, xuntá-
monos cinco persoas. Xurxo era
enxeñeiro de telemática, había
dous físicos, eu optoelectrónico
e un electrónico, un deseñador
de web e un experto en mercado
e na xestión dunha empresa. Ti-
ñamos en común o interese nas
novas tecnoloxías e a internet e
case todos, agás o deseñador
web, coincidiramos nun master.

Xosé Manuel. Pasáramos por

varias empresas pero non atopá-
bamos recoñecemento económi-
co nin profesional e decidimos
que o que estabamos facendo alí
podíamos facelo pola nosa conta.

E resultou caro? 
Xosé Manuel. Non, desem-

bolsamos uns quince mil euros en
total. Comparado co que é montar
unha cafetería ou calquera outro
negocio, é ridículo. Nisto non ne-
cesitas inmobilizado, só prestas
servizos e traballas sobre pedido.
Outra cousa sería ser ti o operador,
ser propietarios dos equipos e ven-
der o servizo de acceso a internet.

E porque non?
Xurxo. Pensamos en ser ope-

radores nunha vila, pero precisas
infraestruturas e clientela e, á ho-
ra da verdade, non podes compe-
tir coa ADSL. Ademais, para fa-
cer iso precisas ter unha licencia
de operador e un investimento
moi elevado que só poden facer
as grandes compañías, unhas em-
presas, por outro lado, que teñen
copado o mercado e os prezos

pactados. En Europa o ADSL é o
dobre de rápido e chega a custar
a metade de prezo que aquí.

Entón tampouco hai compe-
tencia coas grandes empresas.

Xosé Manuel. Haina. Telefó-
nica decatouse de que a conexión
inalámbrica á internet é unha ame-
aza para eles e o que está a facer é
ir a empresas como os hoteis para
montarlles unha rede, pero cóbra-
lles caro, obrígalles a contratar un-
ha nova ADSL e repártese os bene-
ficios co hotel. Aí é onde entramos
nós, ofrecemos un prezo inferior.

Daquela é posíbel competir.
Xurxo. Ao principio come-

zamos ofrecendo montar as re-
des inalámbricas. Era algo novo
e podíamos abrir mercado, pero
logo incluímos novas activida-
des relacionadas: servidores, de-
seño de web, formación, progra-
mas e aplicacións, consultoría...

Consultoría?
Xosé Manuel. Para informa-

tizar as empresas, para conecta-
las á rede, hai axudas institucio-

nais, pero as PEMES non teñen
tempo de consultar o Diario Ofi-
cial de Galiza, de modo que si
queres venderlle algo tes que ir
co produto e coa información so-
bre as axudas que vai obter.

Os concellos son receptivos?
Xosé Manuel. Estamos en ne-

gociacións con algúns concellos
do rural aos que non chega a inter-
net para levala. É algo básico, non
se pode falar da promoción do ru-
ral senón ten a oportunidade de
mellorar a súa produtividade con
sistemas como o acceso á rede.

Xurxo. Galiza, nas tecnolo-
xías da información e a comu-
nicación, ten unhas infraestru-
turas precarias, moi por detrás
de Catalunya ou Madrid. Hai si-
tios nos rural galego nos que
non hai nin teléfono.

E que hai da seguridade?
Xurxo.Unha rede inalámbri-

ca é tan segura como unha de ca-
bo, sempre que se poñan meca-
nismos de control que impidan o
acceso a terceiras persoas.♦

Nº 1.127
Do 6 ao 12
de maio
de 2004 Agora xa sabemos o

que fracasou no Irak.
Non se trata do terro-

rismo, nin da tortura con
electrodos nos testículos. Trá-
tase de que o Exército nortea-
mericano é unha empresa de

traballo temporal que sub-
contrata soldados e mísiles a
compañías como Blackwater
ou CACI International. Se-
gundo un recente informe, os
subcontratados saltan a ca-
dea de mando e dan ordes

por libre. Xa pasara no Reino
Unido: os trens deixaron de
chegar á hora e aumentaron
os accidentes o día que priva-
tizaron as liñas. España ten
un exemplo diso: o Iakovlev
alugado a Ucraina.♦
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Pornografía
FRAN ALONSO

Hai sete anos, durante
unha viaxe por Cór-
sega, acudín á cida-

de de Corti, atraído polo
que se anunciaba como un-
ha festa do nacionalismo
corso. A miña simpatía coa
cultura do país, esmagada
polo centralismo francés,
actuou como detonante pa-
ra que, como nacionalista,
me interesase pola expre-
sión dese outro nacionalis-
mo mediterráneo. Ecoaba
aínda no meu sangue con
auténtica emoción unha
actuación en directo de I
Muvrini, un excelente gru-
po musical corso, que tive-
ra a oportunidade de pre-
senciar nunha aldea entre
montañas e que só dous
anos atrás tiña prohibido
cantar na súa lingua. A su-
posta festa estaba organi-
zada por Corsica Nazione,
o maior soporte político da
loita armada corsa, e aquel
día consistía nunha exposi-
ción pornográfica alberga-
da nunha serie de carpas
abertas. E non é que eu ca-
lifique a exposición de por-
nográfica porque alí se ex-
puxese nada relacionado
co sexo, senón porque o
que se exhibía eran, sobre
todo, armas; todo tipo de
armamento utilizado polos
grupos armados corsos,
ademais de diversos mani-
quís que mostraban, coma
nunha pasarela de moda,
varios modelos de pasa-
montañas e antifaces, con
fusís apoiados sobre os
seus ombros de plástico.
Aqueles primeiros planos
das armas (que só serven,
en definitiva, para intimi-
dar e matar), pola súa obs-
cenidade, pareceronme o
espectáculo máis porno-
gráfico que eu vira nunca;
un espectáculo brutal, unha
exhibición de violencia di-
ficilmente asumible para
ninguén que estea a favor
da paz e dos seus valores. 

Agora, sete anos des-
pois, a noticia que trascen-
deu hai un par de semanas,
segundo a cal Xabier Zu-
malde (un dos dirixentes
históricos de ETA durante
o franquismo), abriu na lo-
calidade de Artea unha ex-
posición sobre explosivos,
armas, vestimentas e docu-
mentos de ETA (con fusís e
metralletas,  afirma o diario
vasco Gara), devolveume
á memoria aquelas imaxes
da festa de Corsica Nazio-
ne, cutre, patética, coma se
fose unha festa patronal pa-
ra o merchandising da vio-
lencia; e lembrei tamén as
estradas corsas, con todos
os sinais de tráfico rebenta-
dos a tiros como símbolo
do poderío da loita armada,
porque seica tamén estaban
presentes na exposición de
Xabier Zumalde.

Por iso eu, seguindo o
espírito pacifista de I
Muvrini, identifico na
violencia e na súa xustifi-
cación o peor inimigo do
nacionalismo. ♦

Ano XXVII.
IV Xeira.
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