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ENTRE EUROESCÉPTICOS, DESENCANTADOS E CANSOS,
as votacións do próximo domingo poden celebrarse cunha das
maiores abstencións que se lembran na Galiza desde o referendum
do Estatuto de autonomía. Sería un grave erro social. Non son estas
unhas eleccións calesquera aínda que Europa nos poida parecer que
queda moi lonxe e o seu parlamento non sexa, hoxe por hoxe, un
modelo participativo. Pero a UE, cada vez máis,  aféctanos directa-
mente aos galegos. É polo tanto indespensábel ter en Bruxelas quen
defenda os nosos intereses. Nestas eleccións aínda é máis impor-
tante por ser, dalgún xeito, constituíntes, e Galiza debería abrirse al-
gún tivo de espazo propio neste novo marco. Ao mesmo tempo, es-
tase a discutir a nova conformación do Estado. Os resultados des-
tas eleccións, (non é casualidade que BNG, CiU e PNV se presen-
ten xuntos por vez primeira) van marcar o debate e condicionar as
relacións das nacións periféricas co poder central. Por todo isto, co-
mo poucas veces, estes comicios teñen tamén un carácter interno.
Porque o nacionalismo non só se explica por causas históricas ou
lingüísticas, senón por razóns que algúns consideran máis prosai-
cas: evitar ser os últimos nos planos de estradas, ter un salvamento
marítimo axeitado, poder producir e comercializar os nosos produ-
tos agrícolas, pescar nos mares, poder construír barcos... Os votos
do 13 de xuño poden servir, antes que nada, para iso. Aínda así, son
as coalicións nacionalistas as que promoven un discurso máis eu-
ropeísta, fronte ao PP e ao PSOE que concorren sistematicamente
como os representantes xenuínos da grande España histórica.♦

GRIAL 161
A INVENCIÓN DE SANTIAGO

A CONSTRUCIÓN DO MITO
O Camiño crece, espállase,
bifúrcase unha e cen veces, nunha
especie de internet antiga con mil
anos de existencia. E segue vivo.
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‘‘AA  UUEE  ppaaggaa  ppaarraa  qquuee
nnoonn  ppeessqquueemmooss’’
((PPááxx..  1177))

Camilo Nogueira: ‘Galiza pode
quedar á marxe na Europa ampliada,
por iso hai que votar nacionalista’

(Páx. 9)

Alfredo Conde: ‘Os do PSOE reviran
a lingua para pronunciar en inglés,
pero non fan o mesmo en galego’

(Páx. 29)

OOss  lliibbrrooss
iinnééddiittooss

ddee  CCeellssoo  EEmmiilliioo
((PPááxx..  2244))



A dinámica electoral destas eu-
ropeas está marcada, na Galiza,
por tres circunstancias: a proxi-
midade das eleccións xerais, as
futuras eleccións autonómicas e
o debate sobre as infraestruturas.

A proximidade temporal do
14-M, cunha campaña intensa e
trabada como poucas e uns resul-
tados que ninguén agardaba, pro-
picia a baixa intensidade e a des-
mobilización social neste mes de
xuño. Tampouco axuda moito a
lonxanía coa que moitos cidadáns
ollan a Europa, onde non se exer-
ce a democracia directamente.

Con este ambiente, tanto PP
coma PSOE deseñaron unha cam-
paña na que priman os chama-
mentos á confrontación directa,
con candidatos que se presentan
coma se fosen ocupar a presiden-
cia dun goberno ou unha alcaldía.

No PP pretenden que “os ci-
dadáns expresen o seu sentimen-
to sobre o que pasou o 14-M”, en
palabras de Mariano Raxoi. É un
chamamento aos enrabechados
da dereita por perderen o poder.
Pero no PP saben que o desquite
é imposíbel. E pase o que pase,
conxúranse en manteren a Ma-
riano Raxoi como referente.

Fraga, como Raxoi, tamén se
está a tomar estas eleccións como
algo persoal. Non quere, ante a
desmobilización xeral do seu par-
tido e as liortas internas, perder as
súas últimas eleccións. Sabe que o
PSOE está na cima da vaga que se
forma coa vitoria. Un mal resulta-
do do PP podería dificultar aínda
máis as súas manobras sucesorias.
Sexa cal sexa o resultado, no PP
vai ser lido en clave interna.

O PSOE polo voto ‘progre’

No PSOE volven apelar aos des-

contentos e desencantados que
lle deron a vitoria no pasado mes
de marzo. A súa dificultade está
en voltar a mobilizar os chama-
dos “progres”. José Luis Rodrí-
guez Zapatero refírese continua-

mente a que a confrontación en-
tre PP e PSOE é “unha loita pola
paz”. O PP estaría con George
Bush e o PSOE con Europa. Fra-
ga contesta que sen os EE UU
Europa non existiría.

Touriño sabe que ten que
aproveitar o estado doce no que
se atopa o seu partido. Será a súa
mellor carta de presentación cara
ás próximas autonómicas, pero
tamén para o congreso que o PS-

deG-PSOE vai celebrar en xullo.
Non está en perigo o seu liderato
porque ninguén lle vai disputar o
posto, pero si que pode recibir un
amplo voto interno de castigo
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A proximidade das autonómicas outórgalles carácter de primarias

As eleccións europeas terán gran peso
na conformación do Estado

AFONSO EIRÉ

Sorprendentemente, PPdG e PSdeG-PSOE acabaron situando o cerne da súa campaña
electoral na Galiza. O BNG, que sempre puxa sen conseguilo, tan contento. A culpa te-
na o Plano Galicia. Se no resto do Estado as eleccións europeas respiran aire de se-
gunda volta, na Galiza enféitanse con cheiro a primarias. As autonómicas están perto.

José Luís R. Zapatero no mitin de Vigo.                                                                                                                                                   Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS



por parte daqueles que o apoia-
ron en Ourense e que pensan que
abdicou do programa co que ga-
ñou. Miguel Barros, como vocei-
ro da agrupación viguesa, a máis
importante dos socialistas, non é
unha boa nova para achantar os
debates internos. 

O PSdeG-PSOE sempre aca-
bala pola costa electoral no éxito
de Madrid, pero ao chegar á ci-
ma (goberno tripartito) esfachí-
case. “O PSOE é un partido con
dificultades para facerse críbel
na Galiza. Cando goberna en
Madrid, aquí divaga entre ser de-
legado do goberno ou alcalde”,
afirma o historiador Lourenzo
Fernández Prieto.

A recuperación do BNG

No BNG non agardaban unha
campaña electoral como a que
se está a disputar nos últimos
días. Izar-Fene, os Fondos Es-
truturais e o Plano Galicia si-
tuáronse como principal punto
de confrontación entre o PP e
PSdeG-PSOE. Se o debate polí-
tico e social se instala na Galiza,
sitúase no terreo que os na-
cionalistas queren. A defensa
dos intereses de Galiza son unha
referencia para a maioría da po-
boación e poden meter baza na
campaña.

O debate está instalado neses
termos nos que, precisamente a
UE, coa compensación dos Fon-
dos Estruturais ten moito que di-
cir. O candidato do BNG, Cami-
lo Nogueira, explica que os fon-
dos da UE, non son unha dádiva,
“senón que forman parte do ca-
rácter redistributivo, función que

tamén ten o Estado”. Os orza-
mentos da UE palían deste xeito
políticas lesivas para determina-
das áreas. Galiza sae prexudica-
da en agricultura, pesca ou no
sector naval.

Esta situación fai que no
BNG se sintan, se non optimis-
tas, si confiados nos resultados.
Pensan recuperar votos perdidos
nas eleccións xerais. Cren que
non se dan os condicionantes
psicolóxicos do 14-M e que moi-
tos dos que votaron o PSOE para
desbancar a Aznar, agora volve-
rán apoiar o BNG.

Camilo Nogueira insiste en
que “os cidadáns galegos saben
que ninguén mellor que o BNG
vai defender os seus intereses na
Galiza”.

O que tamén semella claro é
que, sexan cales sexan os resul-
tados (dan por feito que Noguei-
ra repite), o BNG vai seguir co
seu proceso comezado na última
asemblea.

Pero os resultados destas
eleccións europeas terán outras
repercusións. Se Galeusca se
converte na terceira forza, como
agoira, conformará unha referen-
cia ineludíbel no debate sobre o
futuro do Estado.

Os nacionalistas, cunha pos-
tura máis unitaría que as do PP e
PSOE neste tema, poden facer
fronte común por vez primeira tal
e como demandou durante moito
tempo Castelao. Poida que tanto
PNV coma CiU deixen a un lado
a súa poxa por condicionar, ao
seu favor, a política do Estado e
decidan camiñar conxuntamente
co BNG cara ao soberanismo.
Ese, polo menos, é o guieiro tra-
zado no acordo electoral.♦
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Vén da páxina anterior

Cando comezaron de verdade
os tratos, alá vai o diálogo en-
tre o goberno central e o autó-
nomo galego. A ministra de
Fomento, Magdalena Álvarez,
acusa o PP de “xogar sucio” co
Plano Galicia por ter afirmado
que xa paralizaron obras.
Álvarez afirma que o PP “utili-
za as promesas de investimen-
tos como engado electoral para
enganar os galegos”. A minis-
tra, doída pola acusación de
que está a favorecer a Andalu-
cia, terra de nacencia, descu-
briunos que dous dos seus avós
son de Folgoso do Caurel.

A Fraga pouco semella im-
portarlle. Reclama “respecto”
para as institucións galegas e
“compromisos inequívocos”.
O presidente galego considera
as declaracións da ministra
“irrespectuosas e insólitas”.

A comisaria europea de
Transportes, Loyola de Pala-
cio, tamén lle bota unha man
ao seu pai político, advertindo
que “unha reprogramación dos
investimentos previstos para
executar o Plano Galicia po-
dería provocar a perda dos
fondos comunitarios”. 

Camilo Nogueira, pola súa
parte, repite incansabelmente
que a UE aínda non achegou

fondos para o Plano Galicia.

Liortas electorais

Para o BNG, estas liortas entre
socialistas e populares, cualifi-
cadas como “carreira de propa-
ganda”, demostran os distintos
papeis de ambos os partidos
cando están no
Goberno e na
oposición. “Pa-
peis intercambiá-
beis, perfecta-
mente”, afirman.

Para Anxo
Quintana o plano
do PP era “vir-
tual” e o PSOE
c o n v e r t e u n o
agora en “ine-
xistente”. Quin-
tana culpabiliza
a ambos os partidos. Ao PP por
“non deixar as cousas atadas e
non aprobar no parlamento nin
os orzamentos nin os obxecti-
vos para levalo a cabo”. Ao PS-
deG-PSOE porque tamén cuali-
ficaron o plano do PP de “vir-
tual” e, “agora que gobernan,
non queren dar os pasos necesa-
rios para dotalo de realidade”.

Quintana considera que
“até que non se aprobe no
Congreso e estea orzamenta-

do ningún plano será real”.
O voceiro do BNG chamou

á unidade dos tres grupos polí-
ticos para que se acade un acor-
do e o Estado “pague a débeda
histórica”. Un “gran pacto polí-
tico” sobre o cumprimento do
Plano Galicia para “pasarllo
logo ao Estado e que o aprobe o

Congreso”.
As débedas

do Estado con
Galiza en mate-
ria de infraestru-
turas ascenden a
14.000 millóns
de euros, segun-
do Quintana. Pe-
ro o voceiro na-
cionalista tamén
puntualizou que
quedan outros
moitos compro-

misos: emprego (3.000 mi-
llóns); sanidade (300 millóns);
educación (700 millóns); be-
nestar social (500 millóns); so-
lidariedade (300 millóns); in-
novación (350 millóns); medio
ambiente (700 millóns) e segu-
ranza marítima (150 millóns).
En total serían 20.000 millons
de euros o que o Estado se de-
bería comprometer a pagarlle a
Galiza. Para logralo reclaman
un “pacto por Galiza”.♦

Manuel Fraga.

O BNG reclama un ‘pacto’ entre as tres forzas políticas

O Plano Galicia centra a disputa
entre PPdeG e PSdeG-PSOE

Anxo Quintana.

Para Anxo
Quintana o plano
do PP era ‘virtual’
e o PSOE
converteuno agora
en ‘inexistente’.



Ajulgar pela forma em que estão redigidas
as noticias de imprensa –nas quais se in-
forma de que o governo espanhol de-

manda que “o Tratado constitucional para Euro-
pa declare oficiais na União Europeia as línguas
oficiais da Espanha”–, poderia-se pensar que as
línguas diferentes da castelhana são oficiais em
toda Espanha, quando isto não é certo, já que es-
tas línguas são apenas oficiais nalgumas partes
da Espanha. A única língua oficial em todo o
Reino da Espanha é o castelhano (“O castelha-
no é a língua espanhola oficial do Estado”, art.
3.1 CE). Se o governo espanhol do socialista Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero quer que as línguas
diferentes da castelhana sejam oficiais na União
Europeia tem-no bem fácil, pois o pode lograr
tão só com que o Parlamento espanhol as decla-
re oficiais do Estado espanhol, já que –segundo
os tratados constitutivos da União Europeia– na
União são oficiais as línguas que são oficiais
dos Estados membros. Assim mesmo, deveria
pedir ao Parlamento espanhol que introduza no
ordenamento jurídico espanhol algo que não fi-
gura em parte alguma dele: uma disposição
equivalente à presente no texto do projecto de
Tratado constitucional para Europa, no qual se
dispõe que “Os cidadãos da União têm o direi-
to de formular petições ao Parlamento Europeu,
de recorrer ao Defensor do Povo Europeu, as-
sim como de se dirigir às instituições e organis-
mos consultivos da União em qualquer das lín-
guas da União e de receber uma resposta nessa
mesma língua”. Algo que, de não ser consegui-
do na União Europeia para todas as línguas
existentes na Espanha, limitará a tão solicitada
oficialidade à simples tradução do texto da
Constituição europeia a tais línguas, o qual não
é para botar foguetes. 

Como nos exércitos, em que há oficiais e su-
boficiais, no Reino da Espanha há uma língua
oficial (o castelhano) e línguas “suboficiais” (as
diferentes do castelhano). Com efeito, o castelha-
no é a única língua plenamente oficial, pois é úni-
ca oficial do Estado (nos órgãos centrais do Esta-
do e em todo o território do Estado), a única da
que há o dever de conhecer e a única que o Esta-
do espanhol utiliza nas suas relações como o ex-
terior. As outras línguas são “suboficiais”, quer
dizer, oficiais por debaixo da que é oficial por an-
tonomásia, nem sequer plenamente oficiais no
mesmo território onde foram declaradas coofi-
ciais, pois nesses territórios não há o dever de
conhece-las, estão excluídas de certos âmbitos
(por exemplo, dos actos de serviço nos quartéis,
segundo dispõem as Reais Ordenanças das
Forças Armadas), os juizes estão isentos do seu
conhecimento e nas quais os poderes públicos
não estão obrigados a responder aos cidadãos en-
tretanto não se adoptem as medidas oportunas e
se arbitrem os meios necessários (Sentença
82/1986 do Tribunal Constitucional). Como ve-
mos, no Reino da Espanha há uma língua que é

mais oficial do que as outras. Agora parece que
do que se trata é de somar à suboficialidade no
Reino da Espanha a “suboficialidade” na União
Europeia das línguas catalã, galega e basca, de fi-
car reduzida tal oficialidade à simples tradução
da Constituição a essas línguas, mas não se nota-
ria muito na maré da suboficialidade que actual-
mente as afoga no Reino da Espanha.

Ora bem, embora a oficialidade linguística
bem entendida começa pela própria casa, tam-
bém não há que ter uma visão caseira da língua,
como a que têm a Junta da Galiza e alguns na-
cionalistas galegos, quando não vem que o gale-
go já é língua oficial da União Europeia porque
já o é o português. É absurdo não aproveitar já a
possibilidade de podermo-nos dirigir aos órgãos
comunitários europeus na forma portuguesa do
galego e pretender que a União Europeia recon-
heça como oficial a ortografia do chamado gale-
go “normativo” (do decreto de normativização
da Junta). A União Europeia, com o último alar-
gamento a 25 Estados membros, conta com 20

línguas oficiais. Seria um luxo asiático que se do-
tasse de várias ortografias oficiais para cada uma
das já muitas línguas oficiais, como seria o caso
de ser declarado oficial o chamado galego nor-
mativo, pois então o mesmo diasistema linguísti-
co galego-português contaria na União Europeia
com duas ortografias oficiais. Mesmo sem defe-
nestrar a ortodoxia ortográfica do galego norma-
tivo no interior da
Galiza, o Parla-
mento autonómico
galego –se não ac-
tuasse neste assun-
to de forma pro-
vincianamente ca-
seira– poderia re-
digir uma norma
jurídica como a de
que “os poderes
públicos autonó-
micos galegos uti-
lizarão a forma
portuguesa do ga-
lego quando se di-
rijam a organis-
mos internacionais
e a Estados nos
que o português é
língua oficial”.

Mesmo –pe-
rante a dificuldade
que apresentaria uma revisão da Constituição
(duas maiorias qualificadas de 2/3 de duas suces-
sivas Cortes Gerais, ratificadas pela maioria dos
eleitores) para introduzir todas essas medidas em
favor de uma plena oficialidade de facto das lín-
guas diferentes da castelhana– poderiam-se intro-
duzir tais medidas pela porta de serviço da sua
aprovação em leis orgânicas, ordinárias ou inclu-
sive através da reforma dos regulamentos do Con-
gresso dos Deputados e do Senado. Com efeito,
nada se opõe a que por lei orgânica (para cuja
aprovação basta com a maioria absoluta do Con-
gresso dos Deputados), ou  por acordo das Câma-
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Eurocopa de
fútbol en Portugal.
O xornalista
deportivo José
Ramón de la
Morena decidiu
non mencionar na
radio a palabra
Braga. Buscou a
alternativa de
Falperra, bairro
desa cidade, para
dicir onde está
concentrada a
selección española.
Non sabe que
Falperra, topónimo
que tamén existe,
por exemplo, en
Vigo e Coruña,
significa en galego-
portugués “cova de
ladróns”. 

Poucos naturais
de Galiza, mesmo
galego falantes, din
“liberdade ou
verdade”,
tampouco usan o
castelán “libertad
ou verdad”, senón
“libertá ou verdá”.
Na gastronomía
somos máis firmes
e mantemos o
caldo por riba do
gazpacho.

Todas as
informacións
insisten en que o
finado Ronald
Reagan era “moi
popular”, expresión
que lle vale a tirios
e troianos. Claro

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

A oficialidade das línguas
em Europa começa pela

casa própria
XAVIER VILHAR TRILHO

O galego pode ser oficial tanto na Espanha como na Europa. Só
cómpre o compromisso dos poderes públicos e o Parlamento.

‘Não há que ter
uma visão

caseira,
como a da Junta

e alguns
nacionalistas,

quando não vem
que o galego já é
língua oficial da

UE porque já o é
o português”

Cartas

Torrente de violencia
doméstica
Un día calquera da semana levánto-
me ás 7 da mañá, saio para traba-
llar, compro o xornal e, mentres lle
dou un repaso, tomo un café con
leite, que comparto con outra mu-
ller asasinada. A mesma historia,
violencia doméstica ou de sexo,
maos tratos, etc, no mellor dos ca-
sos din que hoxe morreu outra mu-
ller a mans do seu compañeiro ou
“ex”, cando realmente foi asasina-
da. Estes asasinos de novo cuño
mataron nos últimos catro anos
trescentas vinte mulleres, das cales
máis de vinte foron na Galiza. Nos
meses que levamos de ano xa foron
asasinadas vinte e catro mulleres.

O goberno está obrigado a ac-
tuar con feitos claros e contunden-
tes e deixarse de palabras baratas
e promesas que non valen nada.
Seiscentas cincuenta mil mulleres
declaran teren sufrido maos tratos
en todo o Estado. Acaso non
abondan? Sen ir máis lonxe o pa-

sado 5 de maio houbo trece indi-
viduos que, en distintos munici-
pios, levaron a cabo abusos, maos
tratos, agresións e, incluso, que-
brantaron ordes de afastamento.

Mentres non me demostren o
contrario sigo pensando que se os
mortos fosen homes habería medi-
das concretas para erradicar o pro-
blema. Non se pode seguir ignoran-
do o asasinato masivo de mulleres,
négome a compartir cada mañá o
café con leite cun novo cadáver.♦

LUÍS CHAPELA
(MOAÑA)

Evolución económica
Ante a suba de prezos que aconte-
ceu co anterior goberno é evidente
que a produción ten que caer. Se
os consumidores perdemos poder
adquisitivo haberá menor consu-
mo e caerá a produción. Nos anos
de goberno da dereita crearon em-
prego aínda que case todo foi tra-
ballo persoal. Aínda que a fórmula
de manter a produción foi creando

este emprego que antes enunciaba,
polo que mais xente acadaba un
salario co que podian mercar os
produtos. Facianse consumidores
co que se mantiña a produción. O
reto deste goberno será manter a
produción e incluso superala pero
tamén debe de saber que nos teñen
que devolver o nivel adquisitivo
que tiñamos antes de entrar a de-
reita no goberno. Así incremen-
taremos o consumo e a produción.

Os nacionalistas temos un
sindicato que pasa por ser o mais
radical e ten un campo de cultivo
para que se nos devolva o poder
adquisitivo que antes tiñamos.
Animo entón á CIG a que reivin-
dique a suba salarial que corres-
ponde á perda escalonada destes
oito anos de goberno da dereita.

O goberno do PSOE prome-
teu unha suba do 26% das pen-
sións mínimas pero tamén teñen
dereito á suba salarial os traba-
lladores en activo.♦

HENRIQUE REI
(XUBIA-NARÓN)

Nas mans
das multinacionais
Que estamos na Era do espectá-
culo, é moi evidente: Cidade das
Ciencias e as Artes, da Cultura, o
Fórum, o Guggenheim, o AVE,
mentres, paralelamente, degrá-
danse os servizos públicos... Un-
ha cousa vai unida á outra!

E isto non o digo pola voda re-
al, un espectáculo máis ao fin e ao
cabo, con moito colorido, un pou-
co caro para ser unha voda, ex-
cepto que non é unha voda nor-
mal, senón porque case todos os
programs dos partidos convencio-
nais (esquerdas, dereitas, naciona-
listas), do poder ou a oposición
(oposición relativa: non o é ao
modelo de desenvolvemento, cre-
cemento, de país) apúntanse ao
gran parque temático en que se es-
tán convertendo as nosas cidades,
estilo Terra Mítica, Port Aventura,
Warner Bros, etc... ¿Imitación de
Las Vegas! Continuemos.

Unha era que empezou con
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Os medios de difusión de masas fixéron-
se eco, recentemente, do que se deu en
chamar a terceira crise petroleira. A

atención dos medios centrouse no efecto que
poida ter unha, máis que probábel, suba de pre-
zos do cru sobre os niveis de actividade econó-
mica e veunos ilustrado cunha gran profusión
de datos sobre a elasticidade que os prezos te-
ñen sobre a actividade, distinguindo, frecuente-
mente, entre áreas desenvolvidas diversas e fa-
cendo referencias á incerta incidendencia da
guerra do Irak, ou a imbricación do vello, temi-
do e externo terrorismo cunha evidente loita de
liberación nacional, moi evidente no caso do
arcaico, oligárquico e opresivo réxime saudita.

Aínda que todos estes factores son de
grande alcance, queremos hoxe referirnos a
un, escasamente mentado e de gran trascen-
dencia. Sinalámolo en varios puntos.

A). A primeira crise produciuse nun am-
biente de paz e a renda oligopolista da OPEP
deu como resultado a grandiosa circulación
dos chamados “petrodólares” que, reciclados
polo sistema financeiro ocidental, serviron
aos investimentos dos países pobres que, a
longo prazo, e debido ás usureiras fluctua-
cións de interese déronlle lugar ao desastre
das débedas ruinosas que todos coñecemos.  

B). A nova crise prodúcese nun momento

no que existe un exceso de capacidade en
moitas ramas dos países ricos, unha crise de
crecemento lento non resolta e un endebeda-
mento externo dos países pobres, que pesará
adversamente sobre a súa capacidade impor-
tadora e de financiamento da súa, case irre-
sistíbel, dorosa débeda.

C). Nesta situación é imposíbel imaxinar,
con raras excepcións, como poden ser Rusia
ou Venezuela, que a transferencia keynesiana
de ingresos cara aos países produtores poida
manifestarse nun aumento do gasto nacional
ou nun aforro financeiro que lle dea lugar a
unha nova transferencia de recursos cara ao
consumo ou o investimento doutros países. 

É por todo o anterior polo que pensamos
que esta nova crise pode revestir un carácter
novo de gran gravidade, no que se instituíu. Is-
to débese, probabelmente, ás serias ameazas
que pesan sobre nós –de carácter bélico xeo-
político– e que nos fan temer conflitos máis es-
tendidos e perigosos, consecuentes con políti-
cas de fuxida cara adiante da actual hegemon,
e coas existentes tendencias cara a neoliberais
políticas distributivas, que non conducen a un-
ha ampliación da demanda mundial.♦

XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA é economista e
ex funcionario das Nacións Unidas en Xenebra.
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que era popular,
quen o pode
discutir? Tamén
Hitler no seu tempo
e non por iso
merece unha
homenaxe.

Outro que recibiu
eloxios unánimes a
eito, o día que
morreu, foi Jesús
Gil, ex presidente
do Atlético de
Madrid e ex
alcalde de
Marbella, amén de
especulador (con
antecedentes
penais). Máis xusto
sería que lle desen
o nome do Lute a
unha sala do
Supremo.

Boyer,
Barrionuevo e
outros socialistas
veñen de reunirse
nunha festa na
casa dunha famosa
peleteira. Boyer
deixou a fundación
FAES de Aznar
para volver cos
seus vellos amigos.
Regresa a Beautiful
People.

O PSOE aínda
voa impulsado pola
onda espansiva do
14-M. O PP ensaia
por última vez o
seu discurso de
“actuemos sen
complexos” que
algúns entenderon
como “gobernemos
sen
escrúpulos”.♦♦

A crise do petróleo
X. F. PÉREZ OIA

ras com assistência da maioria dos seus mem-
bros, se estabeleça que todas as leis sejam pu-
blicadas em todas as línguas da Espanha, que
as versões nas distintas línguas da Espanha
tenham o valor de textos jurídicos autênticos,
que os juizes tenham de acreditar o conheci-
mento das línguas cooficiais das Comunida-
des Autónomas onde vão administrar justiça,
que os cidadãos de todo o Estado tenham di-
reito a se dirigir a todos os poderes públicos
em qualquer das línguas não castelhanas e a
receber uma resposta nessa mesma língua, que
os deputados e senadores possam utilizar, por
oral e por escrito, as suas línguas próprias nas
sessões parlamentares e assim em todos os
âmbitos possíveis. Dessa maneira, as línguas
seriam oficiais de facto em todos os campos,
ainda que não oficiais formalmente, porque
nenhum texto legal as teria declarado oficiais.
Com sentido pragmático dariamo-lo por bom,
embora não fosse digno, pois seria –como di-
zemos– introduzir na prática a oficialidade das
línguas diferentes da castelhana pela porta do
serviço das medidas legislativas de categoria
inferior à Constituição e sem as declarar ofi-
ciais formalmente com toda a dignidade. O
digno e justo é que a oficialidade com todos os
seus efeitos seja declarada na Constituição,
porque é uma questão de Estado da máxima
dignidade, que requer o tratamento igual de to-
das as comunidades linguísticas e o reconheci-
mento por igual de todos os direitos linguísti-
cos de todos os cidadãos do Reino.♦

XAVIER VILHAR TRILHO é Professor Titular
da Universidade de Santiago de Compostela.

Gonzalo

Novos colaboradores
A partir deste número dá comezo a súa co-
laboración semanal o escritor coruñés Xur-
xo Souto. O que foi cantante d’Os Diplo-
máticos, é tamén xornalista, guionista para
radio e televisión e membro de Nunca Máis.
Outro coruñés, aínda que nado no Carballi-
ño, Felipe Senén, retoma a súa andaina n’A
Nosa Terra. Este historiador, que dirixiu o
Museo de San Antón da Coruña, foi funda-
dor da actual xeira deste semanario come-
zada en 1977 e colaborador desde o núme-
ro cero. E cambiamos de provincia. A escri-
tora luguesa Marica Campo, merecedora re-
centemente de varios premios, inicia tamén
a súa colaboración. Por outra parte, desde
Madrid, comezará decontado a enviar as sú-
as crónicas Eva Lema. Finalmente, o escri-
tor Manuel Rivas suspende a súa colabora-
ción habitual até o mes de setembro, data na
que volverá a concorrer a estas páxinas.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Felipe González, encantador de
serpes cunha política promulti-
nacional: Expo, Olimpiadas,
AVE, etc... paso libre ás multina-
cionais, plaxio do modelo USA,
a todos os niveis.

E, mentres, os enfermos men-
tais abandonados á súa sorte, im-
pedindo a vida normal de quen os
rodea, cidadáns tirados polas rú-
as, con todas as portas pechadas,
as interminábeis esperas nos es-
pecialistas da Sanidade Pública,
os colexios públicos cheos de
alumnos conflitivos (desviados
dos colexios privados concerta-
dos), accidentes cada vez máis
frecuentes nos ferrocarrís, as me-
dicinas alternativas (ou preventi-
vas) sen ser recoñecidas oficial-
mente nin ser incluídas na cartilla
do seguro, o Protocolo de Kioto
tirado polo chan... Sigamos.

E, na UE, facendo todo antide-
mocraticamente, á marxe do Par-
lamento (unha entelequia), todo
dende as Comisións e o Banco
Central: e levantando moratorias

dos OMGs, para cumprir cos EE
UU, que está invadindo o mundo
de produtos transxénicos (cultiva-
dos polas súas transnacionais den-
tro ou fóra do país). E, os nosos
demócratas políticos, mirando pa-
ra outro lado: con cortinas de fu-
me, como os estatutos e todas esas
trivialidades. Para despistar.♦

XOSÉ GARCÍA
(FERROL)

Desilusión
en Ponteareas
Son unha profesora de plástica
do IES 1 de Ponteareas. Co gallo
do concurso promovido por este
concello para anunciar as festas
do corpus, animei os  meus
alumnos de 1º da ESO e algúns
de 3º a participar  nel, xa que me
pareceu unha boa idea fomentar
unha actitude positiva cara á cre-
ación plástica nos rapaces.

Existían dous únicos premios:
un primeiro de 300 euros e a pu-
blicación do cartel, e un segundo

de 150 euros; ambos os dous se
recollerían coa presenza dos pais
ou titores legais. O concurso esta-
ba destinado a rapaces dos institu-
tos de Ponteareas, non a profesio-
nais do deseño e, a pesar da xu-
ventude dos participantes, consi-
dero que acadaron un alto nivel.

Pasaban os días e non había
noticias do concurso, aínda que eu
esperaba  que saíse o gañador na
prensa, o máis normal nestes ca-
sos. Como iso non ocorría, decidín
indagar sobre o tema. O  primeiro
paso sería achegarme ao Museo
municipal. No meu paseo  reparei
no cartel anunciador das festas,
que  nada tiña que ver co traballo
dun rapaz de 13 ou 14 anos, senón
que era, para a miña sorpresa, o
aburrido cartel de sempre (que na
miña modesta opinión carece de
orixinalidade, e polo tanto, non re-
sulta en absoluto creativo).

Teméndome o peor, acelerei o
paso cara ao Museo municipal. Ao
chegar nada me indicaba onde es-
taba situada a exposición, estaba

cerrada con chave e eran as doce
da mañá. Despois de abrirma unha
amábel señorita, descubrín os re-
sultados: declarouse deserto o pri-
meiro premio e o segundo foi para
unha alumna deste centro. Isto pa-
receume un golpe na motivación
dos nenos e creo que non respecta
o espírito da convocatoria. 

Nos momentos actuais, nos
que a  sociedade se lamenta  da
calidade educativa e na que ob-
servamos certa desmotivación
nos rapaces na participación dos
eventos culturais, parece absur-
do ou,  polo menos, paradoxal,
que desde a administración ou
concello, non se premie adecua-
damente a ilusión, o entusiasmo
dos nenos que se implican  neste
tipo de certames. 

¿Como poderemos, a partir  de
agora, os educadores e pais  fomen-
tar a participación dos alumnos des-
ta vila de Ponteareas nos concursos
organizados polo concello?♦

LUZ BELOSO
(CANGAS) 



A oferta de
mercenarios
demanda
guerras
O escritor Javier Marías ana-
liza, en El País semanal (6 de
xuño), a presenza de merce-
narios na guerra do Irak.
“Vense en todas as fotos de
Paul Bremer, o actual pro-
cónsul dos Estados Unidos no
Irak, pero era especialmente
boa a de hai dous domingos
neste diario, porque nela apa-
recían nada menos que seis,
tres a cada lado do seu prote-
xido ou refén. Non son solda-
dos, senón expertos en solu-
cións, contractors ou empre-
gados de seguridade, os eufe-
mismo de turno para chamar-
lle hoxe aos mercenarios e así
legalizalos, dado que o seu
uso está prohibido nesa Con-
vención de Xenebra que os
americanos parecen pasarse
sen cesar polo forro, nos últi-
mos tempos. Pese a non iren
uniformados, tenden á unifor-
midade, porque os seis gui-
chos son case idénticos: máis
que cadrados, trapezoidais;
robustos, pero con quilos de
máis e polo tanto pouco disci-
plinados; o pelo cortado ao
cepillo; lentes negros; a peri-
lla infame non lle falta nin a
un, é abraiante; chaleques an-
tibalas e metralletas en ristre;
e unha cara de má hostia co-
mo para saír a correr (aínda
que xusto é recoñecer que os
tres últimos elementos, chale-
ques, armas e pésimas pulgar,
deben ser obrigatorios, dadas
as súas actividades e profe-
sión) (...). Forman parte dos
vinte mil contractors ou mer-
cenarios, de vintentantas na-
cionalidades distintas (dise
pronto, vinte mil: máis que
efectivos británicos), que o
Goberno de Bush e Cheney
meteron no Irak, en fiel apli-
cación da doctrina do vicepre-
sidente de privatizar o Exérci-
to e polo tanto as guerras e al-
go máis. As empresas ás que
pertencen (Private Military
Contractors, en inglés, ou
PMCs) poden manter secretas
as súas actividades e clientes,

ao non estar reguladas por
ningunha normativa interna-
cional; os seus axentes non
obedecen ordes dos militares
para quen traballan, senón só
dos seus xefes empresariais, e
arríscanse a pouco máis que
un despedimento (A diferen-
cia entre nós e un recluta ou
un oficial, declarou un ex-sol-
dado británico metido xa no
encerello, é que eu cobro cin-
co veces máis e pódote man-
dar á merda se non quero fa-
cer o que me pides); non están
sometidos á lexislación do pa-
ís no que interroguen, tortu-
ren, combatan, trafiquen, asa-
sinen ou violen, se lles dá por
aí, e outro paramilitar, ex ma-
rine, explicouno así: Se non
hai parámetros, como sei se
fixen algo mao?, Irak é como
o salvaxe Oeste, mais alí nin-
guén é o sheriff; as cantidades
que ingresan as PMCs son xa
monstruosas: baste con dicir
que o 30% dos catro mil mi-
llóns de dólares que esa gue-
rra costa ao mes vai directa-
mente aos seus arcóns; ese xi-
gantesco negocio, claro está,
debe medrar sen parar, como
todos, só para que iso seña po-

síbel as PMCs precisan con-
flitos armados, e cantos máis
mellor, tanto como para sentir
a tentación de provocalos elas
se a demanda baixa”.

O Bahía e
os xornalistas
Xosé Manuel Pereiro co-
menta en La Opinión a evolu-
ción negativa do xornalismo
de sucesos desde o crime de
Alcàsser. O do Bahía rompeu
a tendencia. “Houbo distan-
cia e respecto aos familiares,
a ninguén se lle ocorreu en-
trevistar a ningún dos paren-
tes que saían conmocionados
despois de identificar os mor-
tos, nin sequera os que saían
entre relativamente aliviados
e coa preocupación prorroga-
da porque os corpos non eran
dos seus (...). Tampouco nes-
te caso se prestan as vítimas,
os familiares dos mariñeiros
mortos (...). Pola contra, os
familiares dos mariñeiros do
Bahía comparten a dor entre
eles ou cos amigos”.♦
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Tango
BIEITO IGLESIAS

Esténdese o receo de que se participe pouco nos vindeiros co-
micios europeus. Europa, nos repertorios culturais dominan-
tes desde as cinco copas madridistas, vén sendo ocasión de

briga desportiva (Aínda ben non esquecemos o fiasco do Dépor
na Champions e xa se anuncia a kermesse nacionalista da
Eurotaça). Cando atravesei os Pireneus por vez primeira, hai un
monte de anos, o europeísmo era, antes de nada, un expediente
pra eludir a omnipresenza da garda civil. Experimentei alivio pa-
seando as ribeiras do lago de Zürich e mercando nun quiosque da
Bahnhof unha edición de Last tango à Paris, sen tropezar cun
cereixeiro tricorne. Agora pídeseme que vote polo fresco xardín
do Museu de Rubens en Antuerpe; polo gustoso xelado de
mandorla que serven nunha esquina de Via Merulana (torcendo á
direita arríbase ó parque Oppio e á Domus de Nero); ou por unha
tarde de luz tormentosa nas inmediaciós de Saint Sulpice e da ca-
sa de Catherine Deneuve, dama moi capaz de desatar un effect
d´orage. Acudirei ás urnas bulicioso, alegre como un pandeiro,
malia que non faga vulto nos mitins nin suba ó palco cun
determinado candidato (tampouco me convidou, temendo quizais
que lle restase sufraxios). Certo que existen coitas máis graves
que a xeopolítica, por exemplo o fillo dun colega afogado na
praia de Corrubedo ou a prima que padece esclerose, en fin, esas
vidas difíciles ignoradas polos diarios e os manifestantes. Pero
con todo e así, da que se abra o colexio electoral outorgarei a mi-
ña papeleta sen o melindre dalgús votantes divididos, seica, entre
varias opciós periféricas. Votarei a Converxencia e ó PNV. ¿E
polo Bloque? Polo Bloque tamén.♦

O acordeón de Antuerpe XURXO SOUTO

Europa, Europa!
Coa felicidade de me poder asomar ás páxinas d’A Nosa Terra

–a próxima semana hei explicar isto do “acordeón de Antuer-
pe”– acudo directamente ás miñas teimas.

Nestas datas o obxectivo é Bruxelas. Dende a hiperperiferia, a
cidadanía de Galiza achegou unha verdadeira idea de futuro para a
construción de Europa –ecoloxismo e sociedade civil–, tanto, que
un retrouso en galego é sinónimo de loita ambiental no conxunto do
continente: Nunca Máis!

“Construamos en Bruxelas o océano da dignidade (e da diversi-
dade)”, así principiaba o chamamento da plataforma cívica para a
manifestación do 14 de Xuño de 2003. Por primeira vez faciamos
un chamamento continental, e tan completa foi a convocatoria que
mesmo tivo unha versión en latín: “Advocatus gallaicorum ad
Europae populos”. A resposta foi intensa abofé, nesa mañá, máis de
5.000 persoas chegadas de Alemaña, de Bretaña, de Italia, de Fran-
cia, de Escocia dixeron polas rúas de Bruxelas: Nunca Máis!

Sorpresa continental: Diante da incompetencia dos seus
gobernantes, a cidadanía dun pequeno país convertíase en referente
de ecoloxismo para toda Europa.   

A base de silencio, os grandes medios desta ribeira tentaron trans-
formar a data histórica nunha manifestación pantasma. Mais unhas se-
manas despois o Parlamento europeo crea a Comisión de Seguranza
Marítima, co obxectivo de analizar o afundimento do Prestige.

Xaneiro de 2004. Convidados por Camilo Nogueira no nome do
BNG, unha delegación de Nunca Máis acode a esa comisión. O que
non puidera ser no Parlamento galego ou español ía acontecer en
Bruxelas. Outra vez, os medios dominantes roubáronlles aos cidadáns
de Galiza a posibilidade de saber o que estaba a suceder. Por iso, dende
entón, aproveito calquera foro –e este é magnífico– para compartir a
miña experiencia: Principiou a señora Loyola de Palacio, comisaria de
Transportes. No seu longo discurso incluíu afirmacións tan interesantes
como esta: Os rapaces galegos xa non van traballar ao mar porque a
tendencia demográfica actual é ir vivir ás grandes cidades do interior
(sic). Cando case non quedaba tempo –a profundidade reflexiva de Lo-
yola asolagara o programa todo–, interveu, no nome de Nunca Máis,
Felipe Louzán, profesor da Universidade da Coruña, ex-capitán de pe-
troleiros. Felipe censurou a decisión do goberno español de afastar o
barco, e indicou como a opinión unánime dos profesionais independen-
tes tería ser levado o Prestige a augas tranquilas na baía de Corcubión.
Ao momento, reclamou a palabra un parlamentario do grupo popular.
Puxo en dúbida os seus coñecementos técnicos, falou de deriva política
e deixou no ar esta pregunta: E que faría vostede se o barco se afunde
en Corcubión? Felipe –velaí a temperanza do bon capitán– non perdeu
a calma. Para sorpresa de todos, principiou a falar da Guerra do Golfo:
“Nese conflito bélico, no Golfo Pérsico, máis de 400 petroleiros foron
bombardeados. Algúns deles sufriron danos estruturais moi graves. Pe-
ro ningún afundiu. E saben por que?... Porque estaban en augas
tranquilas como as da baía de Corcubión”.

A sala toda rachou en aplausos. Non houbo réplica do grupo po-
pular. Ademais do rigor técnico, Felipe Louzán mostrara un
dominio da arte da retórica digno de Cicerón. 

Uns meses despois, nas conclusións da comisión censurábase expre-
samente a decisión do goberno español de afastar o barco da costa. 

Non sabemos o que pode chegar a ser Europa.
Mais –con exemplo tan competente–, é fundamental que nesa cons-
trución estea tamén a palabra dos cidadáns dunha nación que se
chama Galiza. Pois iso.♦

Dúas caras da política norteamericana (Faro de Vigo, 7 de xuño). Flores en homenaxe ao ex pre-
sidente Reagan en Miami; e Mohammed Saleem, de 18 meses, morto con outros catro membros
da súa familia por fogo estadounidense.

Familiares dos desaparecidos do Bahía á espera de noticias, en Corme.
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Os feitos tiveron lugar o 8 de fe-
breiro do 2003 na praza de Santa
María de Lugo. Nunca Máis or-
ganizou unha protesta co gallo da
visita do daquela vicepresidente
do Goberno, Mariano Raxoi, á
cidade para presentar o Libro
blanco del empleo y la economía
en Lugo. Ao acto acudiron 150
manifestantes segundo declarou
a policía na denuncia, aínda que
aos medios de comunicación di-
xéranlles que eran 60 os concen-
trados. “No acto non houbo nin-
gunha provocación pola nosa
parte. Fixemos o que viña sendo
habitual nas manifestacións de
Nunca Máis como cantar, berrar,
levar carteis ou camisetas en si-
nal de protesta”, declaran diri-
xentes lucenses de Nunca Máis. 

Nese contexto, un dos escol-
tas de Mariano Raxoi bateulle na
cara a Bernardo Valdés cun ob-
xecto “que podería ser un puño
americano”, afirman diversas
testemuñas no acto. 

A protesta tivo eco en toda a
prensa diaria de Lugo, na que se
recolleu a pitada recibida polos
membros do PP. Pasados dous dí-
as dous axentes da policía na-
cional, Javier García Amigo e
Alejandro Begega Ortiz, presen-
tan unha denuncia no xulgado
contra nove persoas que partici-
paron na concentración. Na de-
nuncia declaran que “no acto ha-
bía unhas 150 persoas portando
unha pancarta de Nunca Máis.
Tras comunicárselles que non
podían estar alí comezaron a in-
sultar os axentes. Cando chega-
ron as autoridades abalanzáronse
sobre a policía para acceder a
elas. Foi necesario o uso da forza
para repeler tal agresión. Á saída
do acto os concentrados volveron
abalanzarse sobre a policía”. 

Na mesma denuncia afirman

que “no transcurso de ditos enfron-
tamentos resultaron lesionados os
funcionarios García Amigo e Be-
gega Ordiz. As lesións foron cau-
sadas por Bernardo Valdés, que foi
identificado despois a través das
fotografías da prensa”. Tamén fo-
ron identificadas por fotografías
oito persoas máis integrantes da
plataforma Nunca Máis.

A Plataforma cidadá nega
que houbese ningún tipo de agre-
sión pola súa parte. “Para empe-
zar a concentración non tiña que
ser autorizada porque o acto de
presentación do libro era públi-
co. Non sabíamos que se supri-
mise o dereito de reunión. Tam-
pouco é certo que houbese nin-
gunha agresión no transcurso da
concentración. Ninguén se aba-
lanza sobre a policía para pegar-
lle porque non ten ningún senti-
do. Non ocorreu en ningunha
manifestación de Nunca Máis e
nesta tampouco. Para concluír, o
que nos parece máis sospeitoso é
que a denuncia se producise
dous días despois da visita de
Raxoi, igual que o parte de le-
sións. Pensamos que recibiron
ordes dalgunha instancia supe-
rior para denunciar a aqueles que
se atreveron a criticar o PP”. 

Segundo Nunca Máis, “a de-
nuncia forma parte da estratexia
do PP de impedir a mobilización e
protesta na rúa. De feito, na de-
nuncia afirman que non é a pri-
meira vez que os denunciados par-
ticipan en concentracións deste ti-
po. Refírense a que os nove encau-
sados participaron nas protestas
contra a LOU, nas que tampouco
se rexistrara ningún incidente. Fi-
xérono porque son profesores uni-
versitarios e estudantes, non por
amolar. Naquel caso non se pre-
sentara ningunha denuncia, polo
que ao dicir concentracións deste

tipo, vese como claramente o que
lles molesta é que a cidadanía se
pronuncie na rúa sobre asuntos pú-
blicos. En democracia é normal
que os cidadáns se mobilicen can-
do non están de acordo con algo.
Pero o PP non entende isto”.

Parte de lesións

O parte de lesións presentado po-
los axentes afirma que García
Amigo presenta unha contusión
leve nas dedas dos pes. Segundo
representantes de Nunca Máis,
“isto débese ás patadas que lle pro-
pinaron aos asistentes”. O axente
tamén presentaba osteocondrite do
hemitórax esquerdo leve. A osteo-
condrite é unha enfermidade dexe-
nerativa das articulacións que non
é motivada por ningún golpe. 

Pola súa banda, Begega Ortiz
presentou contracturas no ombrei-
ro e no trapecio dereito. Segundo

a Plataforma, “estas contracturas
prodúcense por forzar ambas zo-
nas, non por recibir golpes. E se as
forzaron, todo o mundo pode ima-
xinar por que foi”. O policía ta-
mén presentaba unha contusión
no bíceps femoral e no tendón de
aquiles dereito. Segundo Nunca
Máis, “por propinar patadas”.

O fiscal pide un ano e dous
meses de prisión e inhabilitación
especial para o dereito de sufra-
xio pasivo -non pode presentarse
ás eleccións- durante o tempo de
condena contra Bernardo Valdés
por atentado contra a autoridade.
Tamén pide que pola falta de le-
sións pague unha cota diaria de
12 euros, con arresto substituto-
rio en caso de impago. A defensa
pide a libre absolución e afirma
que “este proceso xudicial só se
pode entender como un intento
de perseguir e asustar á socieda-
de lucense e galega”.♦
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Latexos

A nova
resolución
sobre Iraq
X.L. FRANCO GRANDE

Non se entende ben por
que un texto que tanta
desconfianza mereceu

da comunidade internacional,
agora, de súpeto, leve os
parabéns dos mesmos que,
con razón, o refugaban. ¿Que
pasou para que Francia, por
exemplo, rematase
aceptándoo? ¿Será porque al-
go agarda ou obtivo xa dos
EE UU en relación con Haití,
por exemplo? ¿Ou tan impor-
tantes foron as novas prome-
sas e concesións americanas
en relación cos contratos para
a reconstrucción de Iraq? 

Iraq vai estar dominado por
unha embaixada como non ten
en parte ningunha os EE UU.
O dominio do país non vai ser
só do exército de ocupación,
senón tamén diplomático, un
exército de máis de quince mil
persoas ó mando do máis que
sospeitoso Negroponte –e con
todo o demais que significa un-
ha diplomacia tan excepcional.
E, á par, van conseguir tamén o
seu soño dourado de contar
con bases militares que lle per-
mitan o dominio total, non xa
de Iraq senón de todo o Orien-
te Medio.

O éxito é total para Bush.
A vergoña é que Francia e
Alemaña contribúan de
maneira tan eficaz a manter o
fanatismo que se instalou nos
cumios do poder americano,
o maior perigo que hoxe exis-
te no mundo. Ou non o ven
–cousa difícil de imaxinar–
ou fan que non ven –que non
sei se será peor. Por iso
pensamos que houbo un do ut
des que polo de agora non
coñecemos moi ben. Porque
non hai maneira de entender
un xiro tan radical.

Ningunha soberanía se
transfire ó pobo iraquí. Agora,
o mesmo que onte, só tutela
dos ocupantes é o que vai atu-
rar Iraq. Pero cunha diferencia:
que esa tutela en diante leva o
aval da ONU ¿Que se vai con-
sultar ó exército iraquí antes de
promover unha acción armada?
É impresentable poñer tal cou-
sa nun documento amparado
pola ONU, que poucas veces
terá caído tan baixo como nes-
ta ocasión. Ningún prazo
próximo para evacuación de
Iraq, moitos dereitos teóricos
sen contido práctico e, pola
contra, seguridades plenas para
os ocupantes. Naturalmente,
vai seguir a loita armada contra
eles e contra os seus
cómplices.

Toby Dodge, catedrático
da Universidade de Warwick,
resumiu así a nova situación:
“Non vexo diferencia coa
situación anterior. O goberno
interino aseméllase ó consello
de goberno e terá os mesmo
problemas, falta de lexitimida-
de e dificultade no subministro
de servizos”. Velaí.♦

O proceso ‘un intento de evitar que a cidadanía se mobilice’

Celebrado o xuízo contra o membro
de Nunca Máis Bernardo Valdés

RUBÉN VALVERDE
A creación dun Consello Social
na cidade coruñesa resultou unha
nova fonte de conflitos. O orga-
nismo está recollido dentro da
Lei de Grandes Cidades e debe
ter por obxecto a regulación da
participación cidadá. A CIG ale-
ga que o rexedor coruñés “elabo-
rou o proxecto no Consello de
Goberno, sen debater nin con-
sensuar coas forzas sociais. Logo
aprobouno no pleno valéndose
da súa maioría absoluta. O mo-
delo de participación que creou é
vertical e lembra ao máis puro
estilo do franquismo”.

O Consello Social da Coruña
que aprobou Vázquez deixa nas

súas mans a decisión de quen for-
mará parte do mesmo. “A elec-
ción faina el e non permite que
sexan as propias forzas sociais e
entidades as que decidan. Deste
xeito Vázquez pretende eliminar
toda a oposición ao seu modelo
de cidade”. En segundo lugar, o
sindicato nacionalista denuncia
que “as funcións do Consello son
de cartón, posto que non conta
con apenas atribucións. Non vai
funcionar coma un foro de diálo-
go no que darlle solución aos
problemas da cidade, coma o de-
clive industrial”. En terceiro lu-
gar, sinalan que “no Consello
deulle cabida a todas as entidades
creadas e subvencionadas por el.

Algo tamén propio do modelo or-
gánico do franquismo”. 

Por último, “recolle que só dú-
as forzas sindicais van ter repre-
sentación. Isto faino para apartar-
nos porque nós temos en torno a un
25%da representación da comarca.
Moi por riba do 15% que esixe a
lei”, explica o secretario comarcal
da CIG, Paulo Carril. O sindicato
estudia por estes motivos empren-
der accións legais contra Vázquez
pola “vulneración dos dereitos fun-
damentais de representación”.

Denuncia contra
o tenente de alcalde

Así mesmo, a CIG vai iniciar ac-

cións legais contra o tenente de
alcalde, Xavier Losada, “por acu-
sarnos de terrorismo”. No pleno
celebrado o luns 7 de febreiro va-
rios sindicalistas da CIG protesta-
ron contra Vázquez polo plano do
Consello Social. Como resultado
da protesta Vázquez decidiu em-
prender accións legais contra os
membros da CIG, que pertencen
aos comités das empresas máis
importantes da cidade, como
Repsol, Santa Bárbara ou a Auto-
ridade Portuaria. Nese pleno, Xa-
vier Losada afirmou que “se em-
peza así e remátase disparando”.
De non retractarse publicamente,
a CIG asegura que vai poñer o ca-
so en mans da fiscalía.♦

Vázquez elabora un Consello Social sen pluralismo

RUBÉN VALVERDE
O mércores 9 tivo lugar o xuízo contra Bernardo Valdés, acusado
de agredir a dous policías nunha concentración da Plataforma
Nunca Máis en Lugo. A organización cidadá afirma que “a con-
centración non foi violenta e non se rexistrou ningún suceso máis
que unha carga desproporcionada da policía. Esta denuncia foi
feita dous días despois da concentración e pensamos que forma
parte da estratexia do PP de acabar coas mobilizacións cidadás”. 

Nunca Máis acusa á Dirección do PP de estar detrás da denuncia que se producira dous
días despois do feitos. Mariano Raxoi foi o centro da polémica luguesa. P. VILABARROS



H. VIXANDE
O cinco de xuño os or-
zamentos de Arzúa
quedaban aprobados
automaticamente des-
pois de nun mes a opo-
sición municipal non
presentar unha mo-
ción de censura contra
o alcalde nacionalista
Xaquín García Couso.

Nun pleno celebrado o
cinco de maio, García
Couso presentara unha
moción de confianza
ligada á aprobación
dos orzamentos, xa
que naquel momento
os seus socios do
PSOE impedíanlle
aprobalos. A lexisla-
ción establece que, no
caso de rexeitarse,
quedan sen aprobar,
pero a oposición ten un
mes de prazo para pre-
sentar e gañar unha
moción de censura. En
caso contrario –non
presentarse a moción
ou non ser aprobada–,
os orzamentos quedan
aprobados de forma
automática. Así foi.

Durante este último
mes o Partido Popular tentou
ofrecerlle ao PSOE un pacto pa-
ra a moción. A oferta era institu-
cional e non se dirixía persoal-
mente aos dous concelleiros so-
cialistas, Xoán Carlos Mato e
Mari Luz Segade. O PSOE ne-
gouse a esta posibilidade e mes-
mo estes dous últimos edís ta-
mén, de modo que a moción foi
inviábel.

Desta forma, os nacionalis-
tas continuarán a gobernar en
Arzúa. A mediados de maio

procederan a destituír dos seus
cargos de goberno aos dous
concelleiros do PSOE. “Sentiá-
monos en minoría e así seguire-
mos”, dixo o alcalde, que lem-
brou que durante os meses nos
que os socialistas estiveron no
goberno votaron máis veces co
PP que cos nacionalistas, non
sendo cando se aprobaban ini-
ciativas por unanimidade. De
todos xeitos, o alcalde non
agarda unha oposición máis vi-
rulenta. “Votarán co PP, tanto a

favor como en contra”, vatici-
nou.

A moción de confianza liga-
da á aprobación dos orzamentos
é unha posibilidade moi pouco
empregada que recentemente
usouse con éxito en Donostia. “É
un instrumento moi útil para des-
bloquear unha situación como
esta”, dixo o alcalde Xaquín
García Couso, que desta forma
conseguiu a aprobación duns or-
zamentos municipais que ascen-
den a 3.860.000 euros.

A lei contempla ou-
tros tres supostos de
moción de confianza,
pero cunha regulación
diferente. Trátase da
aprobación do regula-
mento interno, do plan
xeral e das taxas. En
calquera destes casos,
se o pleno vota en con-
tra, en dez días terá que
procederse á elección
dun novo alcalde, que
poderá ser do mesmo
partido que o anterior,
pero non a mesma per-
soa.

Este procedemento
da moción de confianza
ligada á aprobación do
regulamento interno, o
plan xeral ou as taxas é
moito máis arriscado e
recorrer a el revela cer-
to grao de torpeza polí-
tica porque neste caso a
oposición non ten que
poñerse de acordo para
derrubar o alcalde, con
votar en contra déixao
caer.

A moción de con-
fianza ligada á aproba-
ción das taxas empre-
gouna a finais do ano
pasado o daquelas al-

calde de Vigo, Ventura Pérez
Mariño (PSOE). Perdeu e na
elección do alcalde o seu partido
non presentou candidato e deci-
diu absterse, co que saíu elixida
Corina Porro, cabeza da lista
máis votada, o PP. Se Mariño
chega a empregar a fórmula da
moción de confianza pero ligada
aos orzamentos, tería consegui-
do a súa aprobación ou forzado a
nacionalistas e populares a un
pacto entre eles que ningún dos
dous desexaba.♦
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Nun conto de Carlos
Casares, un rapaz
vaise da casa para

América sen avisar, volta ao
cabo de varios anos sen
dicir nada, achégase á xane-
la da cociña, bate
mainamente nos cristais, ri
con indiferencia e entra
como se acabase de saír. É
ben recibido pola familia e
charlan tranquilamente, até
que comenta algo sobre os
zapatos. Nese momento o
pai rompe a tregua con estas
palabras: pode pasar que te
vaias sen avisar, pódese
aguantar que non escribas
unha soa carta, que non sai-
bamos se vives nin onde, e
tamén que retornes con ese
sorriso lixeiro, mais o que
non che aguanto de ningún
xeito, é que lles chames aos
zapatos caminantes!

Coa ministra Magdalena
sucede algo semellante.
Pódeselle soportar case todo,
que se cachondee da
subcomisión do Prestige, que
diga que de AVE nada, ou
que o Plan Galicia foi unha
montaxe para saír do paso.

Pode escoitarse todo iso,
con máis ou menos
paciencia, pero o que non se
lle pode consentir é que
chegue a Compostela e
amose a súa boa vontade co
argumento de que sus abue-
los son de Folgoso del Cau-
rel aunque ella no tenga
acento.

Debe crer que nós cremos
que porque ela teña antepasa-
dos galegos, está obrigada
política ou moralmente a
algunha cousa con esta terra.
Nunha palabra, debe crer que
aterrou na comunidade dos
pailáns. 

A última esperanza dos
desesperanzados acóchase na
superstición. Sabémolo. A
nós acostumáronnos a
agardar prebendas
propiciadas polo azar
natalicio. Se o ministro é de
Lugo hache de haber cartiños
para Lugo. A indecencia polí-
tica explota ese filón. O Par-
tido Popular vendeunos as
melloras que virían para Ga-
liza se Raxoi fose Presidente
do Goberno.

Trátannos de idiotas,
como se non soubésemos que
as causas verdadeiras do
reparto son o interese político
e o territorial, e que despois
fica a baza da presión social.
E máis nada.

Resulta especialmente
fétida esa explotación indig-
na da melancolía, das enfer-
midades da alma producidas
pola emigración e os
reencontros, polas
frustracións irresolúbeis.
Sinceramente, non me
importa nada que os avós
desta señora sexan de aquí
ou de acolá e non atopo a
relación entre iso e as
melloras que precisa Galiza,
nen logro combinar, eu
nacionalista, esa mística do
sangue, coa práctica política
e o xogo territorial de equi-
librios. Que vaia rañar.♦

H.V.
Os dous concelleiros de Inde-
pendentes de Bueu deixaron o
goberno municipal, que agora
está integrado unicamente polo
BNG. Os dimitidos están en-
frontados con todos os grupos
municipais e por iso o PP aínda
non valora presentar unha mo-
ción de censura.

Os independentes anunciaron
a súa decisión a semana pasada e
abandonaron o goberno nun ple-
no municipal, despois de varios
meses de tensas relacións no go-
berno municipal e de certo ache-
gamento ao partido co que máis
diferencias tiñan: o PP.

O alcalde de Bueu, Félix Jun-
cal (BNG), convidou aos inde-
pendentes a facilitar a goberna-
bilidade do concello. Isto impli-
ca permitir o goberno nacionalis-
ta ou ben participar nunha mo-
ción de censura co PP. O conce-
llo está integrado por sete conce-

lleiros do PP, seis do BNG, dous
do PSOE e dous de Independen-
tes de Bueu. Os votos do PP e
dos Independentes bastarían para
aprobar a moción.

Tras as eleccións municipais
do pasado ano, Juncal fora elixi-
do alcalde cos votos do seu gru-
po, do PSOE e de Independentes
de Bueu –unha escisión dos so-
cialistas–, pero nese momento
non se produciu un acordo de
goberno. Co paso do tempo, os
socialistas non se incorporaron
ao goberno pero si os indepen-
dentes, que conseguiron a cam-
bio a aprobación dalgúns asuntos
que tiñan pendentes. 

Pero as relacións deteriorá-
ronse pronto debido ao carácter
da súa cabeza de lista, Aurora
Cerviño, quen no pasado manda-
do da corporación era portavoz
do PSOE e que daquela presen-
tara ante os tribunais unha de-
nuncia por presunta prevarica-

ción no outorgamento de licen-
cias urbanísticas contra catro
concelleiros do PP, dos que tres
continúan na corporación muni-
cipal, pero agora na oposición. A
causa continúa nos tribunais e
representa o principal obstáculo
para o entendemento definitivo
entre o PP e este grupo.

Ante a falta de decisión do
PP para presentar a moción de
censura, Independentes de Bueu
pretende que sexa o propio BNG
quen lle axude a que mude o go-
berno e reclámalle ao alcalde na-
cionalista que presente unha mo-
ción de confianza. Este último
non accedeu a esta pretensión
porque, lembra, foron os inde-
pendentes quen abandonaron o
goberno, non o alcalde quen os
expulsou. Á falta de lexitimidade
para forzarlle ao alcalde a pre-
sentar a cuestión de confianza
únese o aspecto da oportunidade
política. Félix Juncal non está

disposto a darlle bazas políticas
ao PP e aos independentes e afir-
ma que, “se queren cambio de
goberno, que presenten unha
moción de censura”.

Tras a saída dos independen-
tes, os nacionalistas acentúan a
minoría na que xa estaban –pos-
to que a suma de BNG e Inde-
pendentes de Bueu non sumaban
máis que oito concelleiros, can-
do a maioría absoluta é de nove
edís. Nestas condicións, o Blo-
que tampouco renuncia a que o
pleno aprobe os dous grandes te-
mas que hoxe están na axenda
municipal: presuposto e plan xe-
ral. Malia as moitas diferencias
que mantén co goberno, o PSOE
non ve a necesidade dunha cues-
tión de confianza e non parti-
ciparía nunha moción de censu-
ra. Tampouco entende como os
independentes queren tratos cos
que foron os seus principais an-
tagonistas.♦

Os nacionalistas en minoría fronte ao PP, IB e PSdeG

Os independentes abandonan o goberno de Bueu

O BNG queda só no goberno e destitúe os concelleiros do PSOE

Aprobados os orzamentos de Arzúa
ao non haber moción de censura

O xefe da oposición, Manuel Moscoso (PP), e o alcalde Xaquín García Couso (BNG).



Hai quen di que o BNG non
debeu aliarse con vascos e ca-
taláns para facer a candidatu-
ra Galeusca Pobos de Europa.
Que lle parece esa crítica?

Paréceme inxusta e pouco ra-
zoábel. Galeusca é unha alianza
pola reivindicación nacional nun
momento no que no Estado espa-
ñol se está a pensar en reformas
dos estatutos de autonomía e da
Constitución. Ten a virtude de
presentar en primeiro plano unha
interlocución que reclama en ter-
mos de nación. Isto é fundamen-
tal, sobre todo para Galiza, onde
aínda temos un goberno como o
de Fraga. Como motivación di-
recta, Galeusca ten unha Europa
que recoñeza as nacións sen Es-
tado. Ademais, o compromiso
que nós anunciamos, aínda sendo
de forzas diferentes, ten contidos
democráticos, sociais e pola paz
inequívocos. Imos traballar moi
intensamente a favor dunha Eu-
ropa pola paz, contra a guerra do
Irak e polo recoñecemento total
do Estado palestino para sacar o
mundo do cancro da guerra. O
BNG preséntase, ademais, nestas
eleccións con Galeusca, tendo a
súa propia lista e asumindo o
compromiso do seu propio pro-
grama nacionalista e de esquer-
da. Iso é o que imos defender no
Parlamento Europeo. A coalición

Galeusca é absolutamente positi-
va e potencia o programa de es-
querda do BNG. Se alguén quere
votar nacionalista en Galiza, ten
que votar BNG, e, se alguén que-
re votar á esquerda, igual.

A tendencia que mostran as
enquisas sinala a repetición
doutro éxito do PSOE.

Non hai que correr tanto. Za-
patero cumpriu a súa promesa de
retirar as tropas do Irak, pero o
que non di é o que se vai facer
máis aló desa retirada. O da reti-
rada está ben pero non abonda, e
non pode ser algo puntual. Zapa-
tero foi ver a Tony Blair e non se
deu conta de que o problema de
Gran Bretaña é ser mera expre-
sión da política globalizadora
dos EE UU, que nega a ONU e
fundamenta todo o que fai nos
ataques unilaterais, subsumindo
no combate ao terrorismo todos
os problemas da humanidade. O
PSOE non fala claro de todo is-
to. O que fala claro é o PP, pero
xa se sabe o que di Jaime Mayor
Oreja. Os socialistas parece co-
mo se non se desen conta, ou non
quixesen explicar que o momen-
to actual da Comunidade Euro-
pea vén marcado pola presenza
de novas nacións e pola emer-
xencia dunha Europa social. O
alargamento europeo é moi im-
portante, e non está sendo trata-

do axeitadamente polo PSOE.
Eu agardo que os electores gale-
gos perciban isto en toda a im-
portancia que ten.

Fala da ampliación de Eu-
ropa. Que vai pasar?

O primeiro que hai que dicir
é que entran en Europa novos
estados, con todo o dereito que
teñen, que presentan un rende-
mento medio por habitante que
só alcanza o 40 por cento da Eu-
ropa que os recibe. Entre eles,
hai mesmo casos, como é o leste
de Romanía, que só alcanzan o
17 por cento deste rendemento,
contra o 263 por cento do Gran
Londres, por exemplo. O BNG
defende que hai que duplicar o
orzamento para atender a nova
situación que supón a amplia-
ción. Se queda como está agora,
vaise reducir dramaticamente a
cota de cohesión, e a culpa tera-
na os estados ricos e non os que
entran. A nova poboación comu-
nitaria europea pasa a ser máis
do duplo da que había antes e, se
non se amplían os orzamentos,
resulta evidente que tocamos a
menos. Galiza pode perder cada
ano máis de 360 millóns de eu-
ros. O que propoñemos nós, ade-
mais de que se duplique o presu-
posto, é adicar máis recursos a
planos de emprego, desenvolve-
mento de novas actividades pro-

dutivas, investigación, educa-
ción, etc. Así como Aznar quixo
conservar a capacidade de veto e
non fixo máis pola Europa real,
eu tampouco vexo que Zapatero
estéa formulando nada novo por
este problema. Aí está Manuel
Fraga, que parece contento por-
que aínda seguimos sendo po-
bres como para merecer fondos
europeos, pero non se dá conta
de que imos perder a metade dos
fondos estruturais. A min teñen
que explicarme como se vai
cumprir o Plano Galiza coa de-
saparición dos fondos de cohe-
sión e cos estruturais reducidos
á metade.

Parece suxerir que se am-
pliou Europa de forma irre-
flexiva.

Claro que si. A ampliación
está feita con pouca reflexión. Se
entra Turquía, automaticamente
o Kurdistán pasa a ser un proble-
ma interno de Europa. Poden en-
trar os países balcánicos. Todo
isto non está integrado nas preo-
cupacións reais e non se lle ex-
plica nada á xente. Aínda que
Europa ten a súa política de se-
guranza, hai demasiada condes-
cendencia coa OTAN. Ademais,
non se recoñecen os dereitos de
autodeterminación.

Pegándonos máis á realida-
de concreta, cales son as súas

principais preocupacións euro-
parlamentares?

A primeira, poñer o desenvol-
vemento económico e social de
Galiza nos niveis medios de Euro-
pa. Situala no nivel dos países eu-
ropeos desenvolvidos. Para iso é
preciso derrotar a Fraga e que go-
berne o BNG. Hai que crear novas
industrias. Des que é Fraga presi-
dente non se crearon industrias
novas. Temos que garantir e me-
llorar o estado do benestar, lograr
a plena igualdade entre o home e
a muller e acabar co traballo pre-
cario. Ademais de todo isto, hai
que actuar para que Galiza sexa
considerada nación en Europa, e
espero que en Europa non sexan
tan irreponsábeis que non nos dei-
xen outro camiño que o de con-
vertérmonos en Estado. E isto non
está garantido nin polo polo PP
nin polo PSOE, e moitos menos
aínda polo candidato socialista
Borrell que dixo o outro día que el
non é nacionalista porque na-
cionalista vén de nación, e que é
socialista por vir de sociedade. Ou
é un ignorante total ou o que de-
mostrou foi absoluta mala fe. Non
hai ningunha contradición entre
nación e sociedade. Precisamente
foron os nacionalistas os que cre-
aron as sociedades fronte aos im-
perialismos e as monarquías abso-
lutas. E logo, a paz no mundo. A
loita contra as posturas milita-
ristas. O BNG ten claro que é po-
síbel outro mundo. Estou conven-
cido de que este é o momento do
BNG porque é a única organiza-
ción galega que concentra a dupla
reivindicación de esquerda e in-
ternacionalista. Por iso teño abo-
luta confianza en que o BNG vai
repetir os seus 350.000 votos.

Vostede formulou a necesi-
dade de que o galego teña reco-
ñecemento oficial da Unión
Europea.

Eu falo sempre en galego no
Parlamento europeo. Faleino
mesmo cando foi Aznar de visi-
ta, como presidente do goberno,
e tivo que poñer os auriculares
para escoitar a tradución. As mi-
ñas palabras aparecen en todos
os documentos en galego coa
norma oficial portuguesa. Eu o
que digo é que non podemos es-
quencer a realidade diferencial
do galego respecto a outras lin-
guas de nacións sen estado. O
galego, ademais de lingua na-
cional, é idioma universal xunto
ao portugués-brasileiro e non se
pode soster o contrario por un
problema de algunhas diferenzas
fonéticas.

Como viviu vostede dende
Europa a desastrosa experien-
cia do Prestige?

O mérito principal de que o
Parlamento europeo tratase ese
tema hai que dárllelo aos mari-
ñeiros, comezando por Hermin-
do Castro e os seus compañeiros
que moreron no Bahía, aos vo-
luntarios e a Nunca Máis. A súa
mobilización situou o problema
en Europa, e provocou unha sen-
sibilización mundial sobre a
maior catástrofe petroleira que
houbo nunca. Na parte que me
tocou de eurodeputado, fixen to-
do o posíbel para que ese pro-
blema fose investigado e resol-
vido acaidamente. O mao é que
os que tiñan que resolver non fi-
xeron os deberes, e hoxe podia-
mos ter o mesmo accidente por-
que aínda non hai ningunha me-
dida seria para controlar o paso
deses barcos.♦

Nº 1.132 ● Do 10 ao 16 de xuño de 2004 ● Ano XXVII

Camilo Nogueira, candidato do BNG ás europeas

‘Teño plena confianza en volver a obter 350.000 votos’
PERFECTO CONDE

Camilo Nogueira (Vigo, 1936) está convencido de que vai renovar o cargo de europdeputado, a pesar
de que a enquisa do Centro de Investigacións Sociolóxicas prevé que o seu posto vai estar no aire.
O veterano político valora moi positivamente a colaboración do BNG cos outros grupos de Galeusca.

A.N.T.
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O que nos
xogamos
o 13 de xuño
CARLOS AYMERICH

Debe Galiza contar cunha representación propia en
Europa? Debe Galiza contar cunha voz que defen-
da os nosos intereses no Parlamento europeo? Po-

de Galiza confiarlle a súa representación aos partidos
estatais, os mesmos que nos últimos vinte anos sacrifica-
ron en Europa a nosa industria, o noso agro, a nosa pes-
ca e as nosas infraestruturas? Pode Galiza abandonarse a
aqueles que están á espera de certificar a nosa defunción
como sociedade e como país diferenciado? 

Desde o meu punto de vista, estas son algunhas das
cuestións sobre a que os galegos e as galegas debemos re-
flexionar antes de votarmos (e mesmo para votarmos) o
próximo 13 de xuño. Porque para alén de cifras e datos, e
sen lles restar a importancia que sen dúbida teñen, creo fir-
memente que o que se vai decidir nas próximas eleccións
europeas trascende, para o noso país, os estritos marcos dos
fondos estruturais ou do futuro Tratado Constitucional. Es-
te vindeiro domingo a cidadanía galega e, en especial, os
seus sectores máis conscientes e máis agredidos polas polí-
ticas neoliberais, teñen a posibilidade de confirmar que se-
guen a considerar necesario contaren cunha forza política
nacionalista e popular ou se, pola contra, entenden que os
nosos problemas poden ser resoltos a través da delegación
noutras organizacións que parecen ter outras prioridades
alén da defensa de Galiza e da súa xente. Debésmoslles de-
mostrar que somos un pobo vivo e que a riqueza e a com-
plexidade da sociedade galega non se pode encerrar nos es-
treitos marcos dun bipartidismo español que, por certo, uns
e outros están a alimentar de forma obscena.

O próximo día 13 debemos ratificar que queremos, co-
mo pobo e a través do BNG, estarmos directamente repre-
sentados en todas as instancias en que adopten decisións que
nos afecten. Que, como pobo e a través do BNG, queremos

contribuír, coas nosas propias ideas e propostas, á constru-
ción dunha Europa e dun mundo distintos. Que, como pobo
e a través do BNG, queremos mostrar a nosa solidariedade
activa cos demais pobos do mundo oprimidos pola guerra, a
ocupación militar ou as catástrofes ambientais. Como antes
outros a mostraron con nós. Que, como pobo e a través do
BNG, queremos ver a nosa lingua e a nosa cultura tratadas
en pé de igualdade coas demais linguas e culturas de Euro-
pa. Queremos, en fin, non só defender os nosos intereses
mais tamén actuarmos e opinarmos, sen complexos, en de-
bates dos que outros nos queren excluír. Porque somos un
pobo maduro, capaz de tomarmos conta dos nosos asuntos
e de saírmos fóra sen tutelas nin paternalismos. 

Porque somos, como dicían os nacionalistas de hai
setenta anos, célula de universalidade. E non podemos
concibir o noso país sen Europa. Mais tamén pensamos
que é inconcibíbel unha Europa que non conte con nós.
Co que Galiza e a súa cidadanía teñen que achegar.

Todos temos dereito a lle pór chatas á obra. As que se
queiran. E moitas delas, sen dúbida, merecidas. Mais non
é diso do que se vai tratar o próximo día 13 de xuño. Ese
domingo, directamente, debemos decidir se queremos un
edificio propio ou se nos conformamos, sen máis, con es-
tarmos de prestado nos baixos dun predio alleo.♦

Non hai voces discrepantes na ci-
dade. Dende o partido máis votado
ao máis marxinal, sindicatos e pa-
tróns, asociacións veciñais e co-
lectivos culturais... todos claman
polo AVE para Vigo. Admirados
pola rapidez e comodidade da que
gozan os viaxeiros da liña Madrid-
Sevilla e anoxados pola calamito-
sa infraestrutura ferroviaria da que
dispomos en Galicia, o tren de alta
velocidade converteuse para todos
nese maná que achegará o noso
país ao bendito progreso e nos
axudará a superar o secular atraso
que padecemos. A propaganda po-
lítica fixo do AVE un mito para os
galegos e empurrounos a reflectir
nel os nosos anceios de equiparár-
monos ás nacións máis avanzadas
de Europa. Tanta idealización dos
beneficios que reportará o super-
tren fixo rexurdir de novo as bata-
llas localistas e o discurso de “ca-
fé para todos”. Que ninguén quede
fóra do tren da riqueza!

Neste clima de consenso rei-
vindicativo, de discursos edifica-
dos sobre a teoría do agravio com-
parativo, resulta complicado que
se alcen voces cuestionando que o
AVE sexa o investimento que Ga-
licia máis precisa nestes momen-
tos. Por suposto, nunca sairán esas
chamadas á reflexión das ringlei-
ras das formacións políticas, para
as que esta demanda é hoxe en día
unha arma susceptíbel de ser ma-
nexada con facilidade e total de-
magoxia na procura do rendemen-

to electoral. Porén, si hai quen non
ten que pagar peaxes electorais e
pode pronunciarse con indepen-
dencia e coñecemento de causa,
sen deixarse arrastrar pola corren-
te da opinión maioritaria e desin-
formada. Permítanme que eu me
sume ao bando dos herexes.

A profesora da Universidade
de Vigo Mar González Savignat
acaba de dar a coñecer un estudo
sobre a competitividade do futuro
AVE galego. A máis interesante
das súas conclusións, compartida
por outros especialistas, é que o
tren de alta velocidade entre o no-
so país e Madrid, caso de que al-
gún día chegase a ser realidade,
suporía unha importante compe-
tencia para o tráfico aereo, pero
non para os vehículos privados. O
seu estudo reflecte que a meiran-
de parte dos usuarios que captaría
o AVE serían os potenciais via-
xeiros do avión, pero que apenas
un 10% dos que empregan o seu
coche para dirixírense ao centro
da península escollerían o tren.

Con esta información conví-

doos a que tenten responder estas
preguntas. Paga a pena realizar un
investimento multimillonario,
que ademáis custará moitos car-
tos manter, para facerlle a compe-
tencia aos aeroportos galegos?; é
lóxico que reclamemos a amplia-
ción dos nosos aeródromos e ao
mesmo tempo puxemos por redu-
cirlles a súa clientela?; é racional
soster o enorme gasto dunha in-
fraestrutura de alta velocidade
cando esta non nos vai axudar a
reducir o problema da conxestión
das nosas estradas, dos accidentes
e da contaminación causada polos
automóbiles? Onde están os su-
postos beneficios sociais dun tren
que nos coloque en Madrid en al-
go máis de tres horas a prezo de
transporte aereo?

Permítanme que lles ofreza
aínda máis aspectos sobre os que
reflexionar. Un AVE non pode,
evidentemente, realizar moitas
paradas intermedias e ten un úni-
co destino final. É un transporte
“punto a punto”, o que o converte
nun medio pouco versátil, válido

case exclusivamente para os que
se dirixen dende a estación de par-
tida á de chegada. Pola liña do
AVE non poden circular os trens
de carga, polo que o problema do
transporte de mercadorías queda-
ría sen resolver, cando quizais se-
xa o que máis custo social e eco-
nómico supón, porque é o tráfico
de camións o que máis contamina
e máis colapsa as nosas estradas.

Ante todas estas considera-
cións, non sería conveniente que
nos cuestionásemos a necesidade
de contar cun AVE en Galicia?
Non se lles ocorren outras caren-
cias ás que dirixir tamaño investi-
mento? Con todos estes argumen-
tos non quero dicir que Galicia
non precise dunhas mellores in-
fraestruturas ferroviarias. Todo o
contrario. É inaceptábel que a via-
xe en tren entre Vigo e Ourense
sexa unha penitencia, iso si, ali-
viada polas fermosas paisaxes do
Miño. É intolerábel que a cone-
xión con Portugal se faga a ritmo
de carro de bois no século XXI.
Hai que investir na rede ferrovia-

ria, pero quizais deberiamos re-
considerar que é o que de verdade
lle convén aos intereses do país.
De verdade é tan trascendente que
o tren saia de Vigo a través dun tu-
nel que fure o alto de Puxeiros, ou
sería moito máis útil empregar o
diñeiro nun servizo de cercanías
que unise Vigo con Pontevedra en
10 ou 15 minutos, con frecuencias
de media hora e a un prezo com-
petitivo? Preferimos seguir adian-
tando ringleiras de camións por
autovías e estradas secundarias ou
quizais sexa máis útil que o porto
seco de Salvaterra dispoña dunha
estación de carga e que o aeropor-
to de Peinador teña instalacións
de almacenaxe e espacio abondo
para que estacionen os grandes
avións de transporte? Como atrae-
remos máis turistas e facilitare-
mos o traballo das empresas, ofre-
cendo un amplo abano de destinos
dende os nosos aeroportos ou
ofrecendo unha única conexión
con Madrid por Alta Velocidade?

Reflexionen sobre todo isto,
porque a maioría dos seus repre-
sentantes políticos non parecen
dispostos a facelo. Ah!, O estudo
da profesora González Savignat
tamén sinala que, se finalmente,
se impón a tese de construír o
AVE galego, a súa estación de
destino tería que ser Vigo. O con-
trario sería renunciar a facelo ren-
díbel ao excluír da súa clientela a
área con máis potencial demográ-
fico e económico do país.♦

Necesitamos un AVE?
XOSÉ MANUEL AÑEL

O AVE converteuse nun dogma de fe. Mais para os intere-
ses da cidade cómpre un tren de alta velocidade con Madrid?
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H. VIXANDE
Eran veciños, familiares e ex
compañeiros dos tripulantes
do Bahía. Non é ese o único ne-
xo que teñen en común, tamén
eles padeceron naufraxios, pe-
ro tiveron a sorte de sobrevivir.

Para as oito da tarde do venres ca-
tro de xuño estaba prevista no
multiusos da Xunqueira de Re-
dondela unha charla informativa
sobre a cementeira de Rande.
Convocaba a Plataforma en De-
fensa da Enseada de San Simón e
a priori agoirábase unha sala atei-
gada de asistentes. Porén, o acto
quedou desconvocado, non era
momento para reivindicacións e
si para loito. Ao día seguinte, o
campo de fútbol de Redondela
acollía o funeral polas vítimas do
Bahía, naquel momento cinco de-
las aínda debaixo das augas sen
saberse se poderían rescatarse.

“Xa que están mortos, mellor
que estean enterrados”, dicía Be-
nedito Alxán, un ex compañeiro
dun dos falecidos. “Hoxe as viú-
vas xa cobran de contado, pero
antes, seica tiñan que agardar
moito tempo para recibir a paga”,
engadía Benedito Soto, que estaba
a rente do seu homónimo Alxán.

O naufraxio estaba na boca
de todos en Redondela e máis
concretamente en Cesantes. To-
dos coñecían aos falecidos,
moitos deles compartiran labo-
res no mar e algúns sobrevivi-
ran a circunstancias similares e
protagonizaron naufraxios que
non quixeran repetir.

“Nunca tivera un naufraxio,

este foi o primeiro e o último”,
explicaba Xosé Cal en referencia
a Xaime Miguélez, un dos faleci-
dos nas illas Sisargas abordo do
Bahía. Xosé era tío político de
Xaime e, como el, tamén sabe de
mar porque foi mariñeiro.

No Bahía, Xaime era temoei-
ro e facía de patrón de costa, aín-
da que, como dicía o seu tío, “non
se lle pode chamar así porque é
un título reservado para os que es-
tudaron”, pero coñecía o seu tra-
ballo tan ben como o que máis.

“Xaime, como eu, ou como
calquera que se dedique a isto,
sabía dos riscos da vida no mar”,
explicaba Xosé. El mesmo re-
presenta un exemplo. “Hai máis
de vinte anos, en Nixeria, caín
ao mar. Tiven sorte, foi no porto
e puiden ir nadando até outro
barco”. Con 76 anos está xubila-
do, pero botou no mar 28 anos
en barcos de grande altura.

Como o resto dos falecidos,

Xaime tiña moitos coñecidos en
Cesantes e algúns navegaron
con el. “Eu e o Pallín, que era
como chamaban a Xaime, anda-
mos xuntos nun barco –explica
Benedito Alxán, alcumado co-
mo Lameiro–; el era temoeiro e
iamos ás ameixas. Tamén nave-
guei con outro dos mortos, con
Antonio [Sánchez], o Piraña,
andábamos á ardora”.

Ao mar por necesidade

Benedito Alxán rememora os seus
tempos do mar xunto co seu com-
pañeiro Benedito Soto. Os dous
son da mesma quinta, a do 32, e
os dous andaron no mar porque,
din, “ao non ter estudos, non había
outra cousa que facer; eu fun bu-
rro no mar, que é o peor, burro co-
mo todos os que andamos non por
vocación senón por necesidade”.

Os dous Beneditos pensan que
só se vai á mar por necesidade.

“Mesmo o patrón do Bahía –di
Lameiro–, cuxo pai xa fora arma-
dor e que herdou a tradición fami-
liar, tiña o barco por necesidade,
porque era o oficio que tiña”.

Benedito Alxán, Lameiro, co-
ñece o que son os riscos do mar.
Padeceunos persoalmente. “Hai
máis de cincuenta anos, tiven un
naufraxio por fóra do Berbés [o
porto de Vigo]. Foi un despiste,
abordounos un barco que era
máis grande que o noso e fomos
a pique. Eu salveime, pero na-
quel naufraxio morreron tres. Era
un barco que andaba á ardora, ao
cerco. Hoxe son máis grandes e
máis fortes, con mellores condi-
cións e máis tecnoloxía, pero xa
ves, tamén poden afundirse”.

Poucos naufraxios coñeceu
Cesantes. “Os máis grandes, este
e o dos falanxistas de despois da
guerra”, di Benedito Soto. Tanto
un como outro lembran aquel
naufraxio. “Eu estaba na praia

aquel día –explica Lameiro–, ían
nun barco pequeno e había vento
no mar. Entón, un correuse de ba-
bor a estribor e caeu pola borda.
Ao collelo, xuntáronse varios na
popa e o barco foi para o fondo.
Morreron 43 persoas”. “Foi tan
tremendo que o buzo que os co-
lleu, rematou morrendo da depre-
sión”, engade Benedito Soto.

Outro que coñecía aos mari-
ñeiros do Bahía é Avelino Bou-
llosa. Con 54 anos, leva 40 no
mar, desde os 14. “Xa coticei
para xubilarme agora mesmo”,
ironiza. “Primeiro estiven na
baixura co meu pai, logo en al-
tura, con Vieirasa e Pérez Pra-
do, agora teño unha planeadora,
polo menos non hai que andar
con tanto perigo...”, engade.

Avelino navegou cun dos fa-
lecidos. “Estiven co de Nigrán,
Manuel Refoxos; andou comigo
nos petroleiros da Shell, xa hai 25
anos”. Non embargantes, Aveli-
no tivo a sorte de non naufragar
nunca. “Naufraxios non, pero
sustos si”, di. “Entre Francia a In-
glaterra lembro que unha vez nos
collera unha boa e estivemos ca-
tro días a capa, no medio dun ba-
ño de auga. Ás veces tes que
aguantar a capa varios días por-
que chega o temporal e non tes
tempo de chegar a porto”.

Razóns do naufraxio

A súa experiencia no mar léva-
lle a Avelino Boullosa a analizar
o naufraxio do Bahía. “Hoxe os
barcos son grandes e teñen que
saír a pescar –indica–; cando
hai temporal, hai que poñer o
barco a capa e agardar, pero se
cadra pensaron que non era na-
da, que podían continuar. O mar
é falso, claro que ninguén pensa
que poda afundirse un barco co-
mo ese nesas circunstancias”.

A mala sorte é o factor que
máis se menciona no caso do
Bahía, aínda que, como di Xo-
sé Cal, tío político de Xaime
Miguélez, “non se saberá a
causa real a menos que atope a
alguén vivo, pero sábese que
todos morreron”.

Benedito Alxán aventura un-
ha causa: “É culpa do mar, ás ve-
ces tamén se cabrea. Hai que co-
mer todos os días e moitas veces
hai que saír con mal tempo, a
pesca é así”. Este vello mariñeiro
recoñece que se as condicións
nos barcos fosen outras, se cadra
non habería estes acidentes, pero
considera que “ninguén vai ao
mar porque quere, senón porque
non ten outro traballo en terra”.
En todo caso, Benedito Soto
aclara que “mañá mesmo podería
haber outro naufraxio igual e non
habería nada que facer”.♦
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Os veciños de Cesantes choran os dez afogados e lembran
as súas propias experiencias

‘Naveguei cos do Bahía e, coma eles,
tamén naufraguei’

Nos últimos vinte anos, quince
pesqueiros galegos afundíronse
en distintos naufraxios e provo-
caron 109 vítimas. A esas hai
que sumar outras 150 mortes
máis en diferentes acidentes
marítimos nos que o barco non
foi a pique pero nos que algún
mariñeiro resultou morto.

O saldo é moi elevado. En
dous casos, o Velasco II en 1989
e o Irmáns Díaz Colomé en
1991 morreron once mariñeiros

en cada un deles. O ano 1991 le-
vouse 26 persoas en só tres afun-
dimentos e o 2000, 18 mariñei-
ros noutros tres naufraxios.

Todos os casos foron igual-
mente dolorosos e algúns deles
moi semellantes a este, por canto
parte dos náufragos non aparece-
ron ou tardaron varios días en lo-
calizarse os seus corpos, pero
quizais o exemplo máis dramáti-
co constitúeo o do Velasco II da
Guarda en decembro de 1989.

O Velasco II naufragou o 18
de decembro de 1989 en augas
de Fisterra pero non se afundiu
inmediatamente. Quedou boca
abaixo con parte do casco flo-
tando. As fotografías realizadas
por outros pesqueiros foron tes-
temuña deste feito e os familia-
res da súa tripulación realizaron
unha chamada ás autoridades
para organizar unha operación
de salvamento en alta mar. Ca-
bía a posibilidade de que se ato-

pasen con vida no interior do
buque, respirando o aire atrapa-
do xunto a eles ao envorcar.

As máis duascentas millas
que distaban da costa ao lugar do
naufraxio impedían achegarse aos
helicópteros de salvamento e o
temporal dificultaba unha expedi-
ción de barcos de salvamento.

Foron días de tensa espera, até
que se soubo que o barco se afun-
dira definitivamente. Desaparece-
ron os seus dez tripulantes.♦

O ronsel do Velasco II

Avelino Boullosa leva 40 anos no mar e que foi compañeiro dalgún dos falecidos.                                                                                                            PACO VILABARROS
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En Lugo pásase fame. Iso ao me-
nos é o que se deduce da campa-
ña que a Cruz Vermella levou a
cabo estes días pasados na pro-
vincia. Segundo os datos ofreci-
dos polos responsábeis desta
ONG, 1.137 lucenses da capital
recibirán uns 15.000 kilos de ali-
mentos procedentes de exceden-
tes da Unión Europea.

Con estes datos coñecemos
que, de entrada, hai máis de mil
persoas que non teñen para comer
todos os días e que, polo tanto, de-
ben recibir alimentos como arroz,
pasta ou galletas. Pero a iso habe-
ría que engadir outros 60.000 kilos
que serán repartidos entre os nece-
sitados da provincia o que pode
elevar a cifra a varios miles de per-
soas que pasan fame aquí, neste
recuncho da opulente Europa.

No Concello de Lugo, pola
contra, non pasan fame física,
pero si teñen fame de xustiza os
membros da xunta de persoal,
que critican, con dureza, a políti-
ca de contratacións que realiza o
goberno municipal.

As cousas chegaron a tal ex-
tremo que, por primeira vez en
quince anos, todos os sindicatos
permaneceron unidos para de-
nunciaren o que consideran con-
tratacións a dedo e mesmo che-
garon a ameazar o equipo de go-
berno con acudir á vía penal po-
la pouca disposición que mostra
para executar as sentenzas dita-
das, que obrigan a rescindir con-
tratos a traballadores que cobren
praza de funcionarios de carreira
na área económica.

O PP mesmo foi máis lonxe
ao considerar que a situación, tal
como se está formulando, pode
rematar nunha folga de funcio-
narios, todo o cal foi refugado

polo goberno local acusando o
PP de querer subirse ao carro da
confusión e de mentir, e acusan-
do os sindicalistas de querer “fa-
cer política” (sic). Outro conce-
llo que tamén anda revoluciona-

do por esta provincia é o de Xo-
ve. O seu alcalde, Xesús López,
do PP, decidiu desmarcarse das
directrices do seu partido na
Xunta e reclamar que o trazado
da autovía do Cantábrico pase

pola Mariña luguesa até Ferrol
xa que razoa, con toda lóxica,
que as empresas da costa de Lu-
go, algunhas tan importantes co-
mo Alúmina, non teñen unha boa
comunicación para enviar os

seus produtos e outro tanto pasa-
ría co porto exterior que non ser-
virá de nada se non ten vías de
saída. O alcalde de Xove mesmo
acusou o conselleiro de Política
Territorial, Alberto Núñez Fei-
xóo de non ter claras as cousas.

E xa de remate, outro dato
que ten moito que ver coa fame:
Perto da metade dos traballado-
res lucenses non dispoñen de
contrato fixo e mesmo 394 per-
soas chegaron a asinar quince
contratos diferentes durante o
2003, segundo un informe dado
a coñecer polo sindicato UGT
nesta provincia.♦

Fame
ANTÓN GRANDE

Máis de mil persoas non teñen que comer diariamente na provincia. Entre-
mentres, os sindicatos denuncian a política de contratación do Concello da capital. 

Lugo

Pacto
entre o PP e
o PSOE no
Consello da
Xuventude
As Xuventudes Socialistas (XX
SS) pactaron con Novas Xera-
cións (NN XX) no Consello da
Xuventude de Galiza (CXG).
Este pacto deixa fóra os naciona-
listas, que  até o 5 de xuño man-
tiñan acordos cos socialistas.
Cos nacionalistas tamén queda-
ron fóra organizacións estudian-
tís e sindicais e outras que non
teñen carácter político como
Amigos da Terra ou Don Bosco.

O acordo entre socialistas e
populares levou á presidencia a
Mª Dores Rodríguez Amoroso
(XX SS) e á vicepresidencia a
Gonzalo Trenor López (NN
XX). A asemblea do CXG cele-
brouse ante a dimisión do seu
presidente, Xosé Manuel Laxe,
por pasar a ocupar unha cadeira
parlamentaria socialista.

Os nacionalistas acusan a
Laxe de actuar “con deslealda-
de e movido por intereses per-

soais”. Un sector das Xuventu-
des Socialistas tamén estaba en
contra dun acordo co PP por
considerar que as políticas de
ambas as organizacións non te-
ñen nada que ver. Os máis ve-
llos lembran a tormentosa saída
do hoxe todopoderoso Xosé
Blanco do mesmo cargo.♦

Beiras
suspende a
homenaxe
A homenaxe que un grupo de
amigos lle iamos tributar a Xo-
sé Manuel Beiras o 19 de xuño
foi suspendido a instancias do
homenaxeado. Beiras utilizou
os seus ventos políticos e deuse
conta de que acadara tales di-
mensións que podía prestarse a
moitas lecturas políticas e que
ía ser utilizado por algúns me-
dios de comunicación para lan-
zar unha campaña querendo fa-
cer ver que o debate interno no
BNG aínda non está resolto.
Uns poderían incidir en que no
BNG hai aínda quen non asume
o liderato de Quintana e quere
que volte Beiras e, outros, di-
fundir que Beiras está xubilado.

O presidente do Consello

Nacional do BNG e voceiro no
Parlamento non está polo labor.
Por outra banda, diversos secto-
res do BNG gaban non só a acti-
tude de Beiras logo da última
Asemblea Nacional, senón o tra-
ballo que está a realizar agora.♦

A selección
española e
Fraga
PP e PSOE sempre se poñen de
acordo cando se trata de defender
as esencias patrias de España.
Enfurrúñanse todos cando outras
nacións falan de teren as súas se-
leccións  e pregúntanse o porqué
desa teima.  Se cadra para facer o
que eles fan. Zapatero foi visitar a
selección española de fútbol a
Las Rozas. Logo a selección veu
a Compostela antes de marchar a
Braga. Pérez Varela logrou moita
publicidade para o Xacobeo. Na
misa, o cóengo falou da raza e do
Santiago Mata Mouros. Os xoga-
dores non católicos foron obriga-
dos a  apandar. Calaron. Pero si
mostraron o seu desgusto con
Fraga. Non só porque tiveron que
comer marisco con el. Senón por-
que, logo de botarlles un discur-
so, marchou sen despedirse e an-

tes de que rematase o xantar. O
que non saben é que Fraga non lle
deixa xogar á selección galega.♦

Non hai
tradutores
do maltés
O idioma maltés aínda vai tar-
dar en ser oficial de feito (xu-

ridicamente xa o é) na UE. En
Bruxelas atópanse cun grave
problema. Convocaron oposi-
ción para tradutores e non se
presentou ningún dos 380.000
falantes. ♦

Unha nova
LOAPA

Vendida con moito sorriso e un
novo talante. “Propoñemos per-
feccionar a capacidade de coor-
dinación co obxeto de unificar
os criterios das normas xurdidas
das administracións autonómi-
cas”, explicou o ministro de
Administracións Públicas, Jordi
Sevilla, no Senado.

Se mudamos “coordinar”
por “harmonizar”, estamos en
1981, e a lei chamase Loapa.

Tanto en CiU como en ERC
hai sectores que ollan o “dis-
curso federalizante do PSOE”
como un paso atrás e deman-
dan unha cordinación dos dous
partidos para defender Cata-
lunya. Din que xa é hora de
que a uns lles pase a rabexa por
quedaren fóra do goberno e aos
outros a soberbia de novos ri-
cos. Pero o PSOE impúxolle a
ERC que non apoie proposta
de CiU no Congreso.♦

Croques AFONSO EIRÉ

Europa
LOIS DIÉGUEZ

‘Europa é un conglomerado de vellas nacionalidades,
que non se transloce no mapa dos seus Estados, por-
que alí a división política endexamais se axustou á

vontade dos povos, nen á língua que falaban, nen tan sequer
ao interés do conxunto, senón á lei que impuxo cada vencedor
nas múltiples guerras que leva sufrido”. Castelao publicou es-
tas palabras no seu libro “Sempre en Galiza”, fai agora sesen-
ta anos precisamente. Somos fieis ao seu ideário, como sem-
pre o fomos, e máis hoxe, ante estas eleicións ao Parlamento
Europeu. A Europa dos nosos soños é a del, porque nola mos-
trou dun xeito vivo e porque loitou por ela. A nosa voz ali
existirá na medida que lla deamos a un galego ou galega que
exerza como tal, de corazón e de idea. Por iso, que o noso ma-
xin se esperance con alguén que defende a Europa dos Esta-
dos fronte á das nacións, ou con outros que, mesmo desde o
campo nacionalista, meten as rexións e nacións do Estado Es-
pañol no mesmo saco, indica que volvemos aos  mellores tem-
pos da submisión. Cando os galegos e galegas creamos en nós
mesmos, o noso país será rico, e Europa camiñará cara á unión
real de culturas e intereses. E mentres, seguimos a apoiar e
confiar en quen non dubida de si mesmo.♦

Subliñado

NON HAI MAIS QUE COLES
PEQUENAS NESTE LUGAR.

PLANTAREMOS,
ENTÓN, UNHA

NOGUEIRA.
HAI QUE LLE DAR

ISA ALEGRÍA
AO VENTO

Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

Manuel Fraga.                   P. VILABARROS



Apregunta de se hai razóns para le-
var a terra encol da lámina de auga
é da oposición nacionalista e socia-
lista (maioritaria) no Concello de
Vigo que critica unha mecánica vi-
ciosa acentuada nos últimos trinta
anos: os desterros das obras déitan-
se no mar para mellor proveito de
contratistas de xeito que as secuen-
cias históricas dos estiróns da cida-
de e das obras públicas do entorno
acaen con ciclópeos aterros no mar.

Doutra parte está o PP, con
posicións non conciliadas no seu
interior a prol dos recheos por-
que é certo que un sector dos vo-
tantes da dereita teme as escava-
doras de nunca acabar sobre a
beira do mar interior.

Discrepancia interna do PP
que pon baixo espetos de sol, no
centro do debate, aos partidarios
puros de cementar a mar salgada.
Son consignatarios pero non de
barcos mercantes porque, contra o
que podería parecer, as oficinas de
despacho de mercadorías non bo-
tan a faltar superficie de atraque. 

Os partidarios de urbanizar o
mar representan, sobre todo, as em-
presas de transporte marítimo de
pasaxeiros. Son herdeiros dos con-
signatarios que no primeiro tercio
do século XX fixeran grandes fortu-
nas coa venda de pasaxes para
América. Acumulación intensiva de
capital a conta dos billetes dos emi-
grantes. Exclusivamente da comi-
sión por venda de billetes porque o
transporte era negocio de holande-
ses, franceses, alemáns e ingleses e,
en medida menor, como representa-
ción española, do escravista Mar-
qués de Comillas ao que os xesuítas
quixeron facer, sen éxito, santo. 

O negocio para outros

Os italianos, por exemplo, así que
viron tres barcos franceses cheos
de emigrantes da Lucania para
Nova York, fundaron decontado
compañías de transporte marítimo
para quedaren coas ricas rendas da
emigración. A maiores, o goberno
italiano interviña as tarifas: un
emigrante de Xénova a Bos Aires
pagaba, en 1910, a metade do que

un emigrante de Vigo ao mesmo
destino, aínda que o de Xénova fi-
xese cinco días máis de travesía.

A intervención do Estado da
Restauración sobre o negocio de
mandar emigrantes a América foi
un nada ou un case nada. Os ins-
pectores colocados pola Lei de
Emigración (1907) denunciaban o
mangoneo dos consignatarios e
das súas redes de ganchos e fon-
distas a comisión. Os altísimos im-
postos sobre os billetes dos emi-
grantes engorda-
ban un ministerio
en Madrid men-
tres os inspectores
carecían nos pei-
raos dun mal pen-
dello no que se
abrigar ou de do-
tación para aten-
deren o seu labor.

No momento
alto do éxodo ame-
ricano, o cabeza-
leiro dunha destas
familias consigna-
tarias chegado á al-
caldía de Vigo to-
mou como primeira disposición
aplicar o imposto municipal de 1
peseta por billete de emigrante. O
escándalo foi sublime. Nun diario
de Madrid comentaron que o Alcal-
de-consignatario xa cobraba unha
alta comisión nos billetes. 

Os aludidos considerárono un-
ha inxuria contra o negocio honra-
do da consignación. Na páxinas do
Faro de Vigo, o seu medio natural
(tanto así que nos anos 20 cedeu a

maioría do capital a un importante
consignatario) disparaban fogo de
réplica contra estas insidias. 

Malia o enfado dos consigna-
tarios, a fortísima taxación do éxo-
do emigrante non revertía, sequera
en parte, na defensa dos emigran-
tes coma por exemplo estaba a pa-
sar en Italia. Sen unha interven-
ción pública capaz, os indutores da
emigración, perseguidos noutros
países, campaban nos portos e no
resto da poderosa industria de em-
paquetar homes e mulleres para
América, que incluía o préstamo
para o billete sobre as hipotecas
das terras dos que marchaban, co-
mo mal podía ser doutra maneira
nunha economía agrícola de mini-
fundios e a penas monetarizada. 

En 1911 os principais diarios
do país considera-
ban que a riada
migratoria a Amé-
rica era unha ben-
dición sobre todo
polo envío de re-
mesas. Non foron
un modelo de im-
parcialidade que
digamos, porque
os consignatarios
eran, con moita di-
ferencia, o seu
principal cliente
publicitario cando
non accionistas.
Hoxe hai quen

concede máis importancia a acu-
mulación de capital nos portos po-
la venda de billetes a millóns de
emigrantes. 

Os representantes en Vigo da
Mala Real Inglesa, por exemplo,
posuían terras procedentes das hi-
potecas de emigrantes na extrema
do casco o que lle permitiu condi-
cionar o trazado do primeiro en-
sanche da Gran Vía segundo un
modelo manifestamente oportu-

nista. As veces as desfeitas acaban
convertidas, por estraños camiños,
en canon de cidadanía: Manuel
Soto, primeiro alcalde democráti-
co de Vigo polo PSOE despois de
1936, impuxo a medalla de ouro
da cidade aos representantes desta
consignataria. Dinque o alcalde
verteu bágoas de gratitude no seu
discurso.

Instalacións portuarias
de miseria

Mais na altura na que esta máquina
insigne de exportar conterráneos
funcionaba a todo vapor, as instala-
cións portuarias de Vigo eran míse-
ras. Na década de 1880 dispuña
dun peirao de madeira instalado
polos comerciantes de Vigo para
descargar pataches e goletas, pero
inservíbel para barcos de pasaxe de
gran porte. O temporal de 1922 de-
rrubou este pantalán construído
cos vaos de carballo dos galeóns de
Rande, afundidos pola artillería
holandesa e inglesa en 1703. No
plano de Melitón Martín (1891)
aparece un pequeno peirao de ferro
co mesmo obxecto, pero os emi-
grantes só podían abordar os bar-
cos fondeados no medio da ría por
botes de remos. Os trámites de em-
barque facíanse nun alboio de car-
ga con capacidade para a penas
cincuenta persoas en espera. As de-
mais agardaban a intemperie. 

Foi esta, con variacións meno-
res, a dotación para o embarque de
emigrantes dende o porto de Vigo
deica o ano de 1953, no que xa se
puido contar co novo peirao de tra-
satlánticos. Os atraques fixéronse
por fin dende o centro da beiramar
urbana, pero as instalacións para
despacho de emigrantes e trámites
de sanidade continuaron na mes-
ma precariedade dos derradeiros
anos do século XIX. Tras sucesi-

vos adiamentos, a actual estación
marítima funcionou, por fin, en
1960 cando xa os trasatlanticos fo-
ran relegados pola aviación co-
mercial. No que o demo frega un
ollo sería un mausoleo. 

É difícil localizar nos diarios
galegos que acompañaron o fa-
buloso negocio da grande emi-
gración de entreséculos algún co-
mentario sobre as penosas condi-
cións materiais do embarque. Un
século sen protestas públicas po-
las longas fileiras de emigrantes
que aturaban choiva, vento, sa-
raiba e soles a esperar o transbor-
do ao vapor en lanchas de remos.
Hoxe si que se escoitan voces
críticas sobre a dotación de atra-
ques do porto. Non para a saída
de emigrantes, que continúa por
vía aérea, senón para a recepción
de turistas. 

Un continuador en liña directa
daquelas poderosas casas de con-
signación cualifica de vergoña que
os turistas de mar británicos se ve-
xan obrigados a desembarcar nun
peirao de contedores. Esixen un
recheo que triplique a capacidade
actual da doca de grandes trans-
portes e a instalación dun xardín
de beiramar que contente os ollos
dos pasaxeiros millonarios durante
a manobra de atraque. Recomen-
dan, en fin, a construción dunha
praza de touros municipal para os
turistas. O conselleiro de Pesca da
Xunta é un dos máis afervoados
partidarios desta versión portuaria
de Bienvenido Mr.Marshall: “Os
cruceiristas do Queen Mary II ne-
cesitan un atraque agradábel, pase-
ábel –declaraba no Faro de Vigo
de 29 de Maio– E teña a segurida-
de de que a colaboración do Porto
(a Consellaría nomea o director da
Autoridade Portuaria) vai ser ple-
na. Niso si que son radical!”. 

Estraño sentido da vergoña o
do conselleiro López Veiga: Xéno-
va, por exemplo, con altísimo
tránsito de barcos de pasaxe, é un
porto estrépito, un novelo de pasos
elevados e torres de contedores so-
bre os que peteiran as grúas coma
galiñas noite e día. Outro tanto po-
de constatarse no lóbrego Sout-
hampton, orixe dalgún dos barcos
que o Conselleiro pretende agasa-
llar en Vigo con peiraos de xardín
francés. Raro sentido da beleza e a
visión do futuro que calcula que a
mar dos Cancioneiros debe ser
aterrada con urxencia para sopor-
tar macetas de xeranios.♦
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Historia dun peirao sen flores no porto de Vigo
Vista parcial de Vigo desde o Areal no ano 1910. Á dereita, destaca o antigo edificio do Banco de España (na esquina das rúas Areal e Oporto) diante do Monte da Guía e Guixar, no ano 1905.

GUSTAVO LUCA
Non hai discusión máis acesa hoxe en Vigo que a da insistente
proposta de agrandar e adornar o peirao de trasatlánticos e
mudar en terra firme o porto histórico do Areal mediante un
poderoso recheo. Participa na regueifa todo o mar de Vigo,
aínda sen formalidade metropolitana por puro rancor da Xun-
ta do PP contra o voto nacionalista e obreiro da urbe sudista.

Emigrantes embarcando. A primeira postal corresponde ao ano 1920 e a segunda a 1905-10.

Contra o que
podería parecer,
as oficinas
de despacho
de mercadorías
non botan a faltar
superficie
de atraque.
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Primavera de 2002: O BNG apresenta no
Parlamento galego unha proposición de lei
sobre unións de facto ou parellas de feito,
con vista ao seu debate no Congreso dos De-
putados (non había –nen hai– lei estatal so-
bre esta materia). Derrota parlamentar: voto
en contra do PP e abstención do PSOE. Tra-
tábase dunha lei ambiciosa, que tiña en con-
ta a lexislación europea ao respeito e visaba
superar un flagrante anacronismo legal ver-
bo da realidade social e e das marxes morais
que o lexislador debe respeitar. Defendida
tamén por quen isto escrebe, o BNG leva
máis unha vez ao Pleno do Parlamento Ga-
lego unha nova lei, en Setembro de 2002, es-
ta vez apresentada como Proposición de lei
para a Galiza, e cinxida, portanto, ás compe-
tencias da Comunidade Autónoma. Nos mi-
nutos finais do debate –e prevendo, de novo,
a súa derrota- retirei o texto da votación e
propuxen (acolléndome a declaracións do
portavoz do PP neste sentido) a constitución
dunha ponencia conxunta dos tres grupos
parlamentares, que, no prazo dun ano debe-
ría ter elaborado o texto aprobábel polo Par-

lamento. Así se acordou. Comezan –sempre
con moita insistencia pola nosa parte– os tra-
ballos do relatorio. Ao comezo do verán de
2003, o borrador da lei está ultimado, mais a
súa tramitación detense (e se eu faltase á re-
gra de ouro da discreción que pido para min
e lles aplico aos demais, podería relatar todo
un ronsel de interquinencias, entorpeci-
mentos e boicotes varios...). Aproximándose
a data-limite do prazo que nos déramos (Se-
tembro de 2003), “ameazo” con facer públi-
co todo o proceso se non se desbloquear a
súa tramitación no Rexistro da Cámara. Por
fin, si se fai e calquer interesado-a pode con-
sultar o texto final, consensuado, no Boletín
do Parlamento. Texto final que, sen ser do
noso agrado total (por mor das sucesivas
“podas” que o consenso esixiu), si respeita-
ba, loxicamente, os dous principios basilares
dunha lei destas características: a equipara-
ción legal entre unións de facto e parellas
matrimoniais e mais a non discriminación le-
gal por razón de opción ou condición sexual
(aplicábel, portanto, tanto a parellas homose-
xuais como heterosexuais), principios de que

derivaba toda a normativa igualatoria que a
lei estabelecía.

Até aquí, o resumo “notarial” da diacro-
nía desta lei orixinal do BNG. A data actual,
a lei é letra morta (ou dormida) no arquivo
documental do Parlamento Galego. A súa
tramitación está detida, bloqueada, supoño
que con satisfacción dos Grupos Parlamen-
tares do PP e do PSOE, para quen non é na-
da conveniente –seica- que: 1) Galiza con-
te coa súa propria lei nesta materia (só igual
que Asturias, Navarra, País Basco, Madrid,
Cataluña, Baleares, Andalucía...: nós non;
nós somos “sitio distinto”...); 2) fose o
BNG o autor e defensor dunha lei destas ca-
racterísticas. Misión cumprida: polos vis-
tos, Galiza non vai ter a súa lei á espera de
que “Papá España”-“Papá-Estado” faga a
súa (brinde do PSOE) e de que se elimine a
incomodidade moral e política dun tema
“espiñento” (brinde do PP).

¡Bravo polo Parlamento Galego!
¿Quen o converte en Parlamento de “car-
tón”?: ¿o PP e mais o PSOE ou quen
–BNG- quer modernizar e dotar de conti-

do autónomo o traballo desta institución?
Pausa neste filme. “Vexamos” agora

un outro “documental”. Unha das derra-
deiras iniciativas de alcance que defendín,
no Parlamento Galego, antes da miña des-
pedida, foi unha necesarísima lei do libro,
do fomento da leitura e das Bibliotecas
Públicas (Outono de 2003). Máis unha
vez, derrota parlamentar, polo voto en
contra do PP. Mais, como a historia non se
respeita nen existe (nen sequer a recente),
velaí que, hai un mes, o Sr. Fraga e o Sr.
Pérez Varela prometen a elaboración dun-
ha lei do libro, calificando o sector como
“estratéxico” (adxectivo copiado da nosa
lei). Permítanme, Sr. Fraga, Sr. Pérez Va-
rela, que llelo diga con palabras moi vul-
gares: teñen a cara máis dura que o ce-
mento. ¿A quen queren enganar esta vez?

“E assim se faz a Galiza”, que diría
un(ha) cantante: fraude, propaganda, ba-
lofa, paso de paquidermo na construción
dun corpus legal galego digno de tal no-
me... Repito: ¿quen “acartona” o Parla-
mento Galego?♦

¿Quen ‘acartona’ o parlamento?
Mª DO PILAR GARCÍA NEGRO

A.N.T.
Carlos Morais, responsábel na-
cional da campaña electoral de
Nós-UP, anunciou en Donostia,
xunto á Marijé Fullaondo, candi-
data da anulada candidatura basca
Herritarren Zerrenda, que tres mil
apoderados vascos estarán acredi-
tados en todas as mesas de Euska-
di e Navarra co anagrama da can-
didatura galega “controlando a
votación e evitando que haxa cal-
quer tipo de pucheirazo”. Segun-
do Morais “Nós-UP é socialista e
de esquerdas e practica o interna-
cionalismo con feitos e non con
palabras”. Fullaondo sinalou que
a iniciativa de Nós-UP “demostra-
rá a Zapatero e López Aguilar,
que en Euskal Herria vaise votar a
HZ e que HZ vai estar presente en
todas as mesas e poderá garantir o
reconto dos seus votos”.

Mediada a campaña electoral
a candidatura de Nós-Unidade Po-
pular valora xa un éxito o feito de

terse apresentado logo de conse-
guir quince mil asinaturas. Segun-
do Carlos Morais “non temos uns
obxectivos electorais aritmetica-
mente definidos. Para nós calquer
resultado que supere candidaturas
semellantes noutras europeas é un
resultado satisfactorio, porque
practicamente os nosos obxectivos
políticos foron atinxidos cando su-
peramos a recollida de sinaturas e
atinximos con este éxito histórico
certa referencialidade nas rúas,
nos centros de traballo e ensino.
Todo o mundo fala da nosa cam-
paña, e as simpatías, aínda que de
momento non se materialicen
electoralmente, teñen experimen-
tado un sustancial incremento”.

Os independentistas de Nós-
UP decláranse satisfeitos do dese-
ño da súa campaña, “sabiamos que
era arriscado, mais tamén que era
fundamental para evitar o ostracis-
mo a que nos condena o réxime
por sermos a única candidatura ga-

lega, de esquerdas e antipatriarcal,
ao sermos unha forza política que
representa o voto nitidamente
obreiro, xuvenil e feminista”.

Pola súa banda a Frente Popu-
lar Galega ven de anunciar que
non pode recomendar o voto para
ningún dos proxectos electorais
que se ofertan, “o PSOE aposta
pola liña de enfrontamento e fas-
cistización do PP á hora de crimi-
nalizar a loita dos pobos pola súa
emancipación nacional e social. O
BNG volve incidir na súa dereiti-
zación coas súas alianzas coas de-
reitas democristianas”.  O comu-
nicado non se cita a candidatura
de Nós-UP, pero semella referirse
a ela cando asegura que “calquera
outra concurrencia de distintos
proxectos electorais non deixa de
seren un mero episodio que para
nada contribúe a avanzar na tan
necesaria como imprescindíbel
unidade do conxunto do naciona-
lismo e da esquerda”.♦

A FPG non recomenda o voto para ninguén
Nós-UP préstalle cobertura a HZ
para contar os seus votos R.V.A.

O único encausado até o mo-
mento pola morte do seareiro
Manuel Ríos, Gabriel Rodrí-
guez, foi posto en liberdade
baixo fianza. O xuíz estimou
que “non hai motivos para
manter a Gabriel no cárcere
até que se celebre o xuízo”.
O maxistrado estimou que
“non hai risco de fuga ao es-
tar demostrado o arraigo de
Gabriel Rodríguez na cida-
de”. O avogado da vítima,
Paulo Freire, acada deste
xeito un éxito parcial ao con-
seguir que, tras estar na pri-
sión de máxima seguridade
de León, Gabriel Rodríguez
agarde na rúa o xuízo.

Paulo Freire espera que
esta posta en liberdade sexa
o preámbulo da absolución
definitiva “ante a ausencia de
probas contra Gabi”. O fis-
cal, pola súa banda, mostrá-
base contrario a absolución,
posto que afirmaba que con

isto se podía interromper a
instrución. Porén, a única
proba que falta para comple-
tala é a espectográfica –de
son– que foi precisamente
solicitada pola defensa. 

Tras esta decisión, o
xuízo vai demorarse “cando
menos até setembro”, ao
non estar o encausado en
prisión. Teñen preferencia
aqueles casos nos que o
acusado principal permane-
ce no cárcere. “A posta en
liberdade de Gabi vai facili-
tar moito as miñas tarefas
de investigación, posto que
el pode localizar a xente e
acudir ao lugar dos feitos
para recordar o que pasou a
noite en que Manuel Ríos
foi asasinado”, sinala Paulo
Freire. Até que non se pro-
duza a absolución definitiva
de Gabriel Rodríguez, a po-
licía non pode reabrir o caso
para localizar novos sospei-
tosos.♦

O encausado pola morte
do seareiro do Depor
Manuel Rios sae da prisión

UROVESA quedou composta e sen
contrato co Exército e en Galicia
xa se pode recordar o que se dicía,
con razón, tempo atrás, que os go-
bernos socialistas son bos para
Andalucía, que é, por outra banda,
o celeiro dos seus votos. A forma
en que se coñeceu a adxudicación
a favor da factoría que Santana
ten na provincia de Xaén sentou
igual de mal entre populares, na-
cionalistas e socialistas. O alcalde,
o socialista Xosé Sánchez Buga-
llo, estimou improcedente e ina-
propiada a intervención do conse-
lleiro de Presidencia andaluz, que
deu por segura a adxudicación
cando fontes do Ministerio de De-
fensa aínda aseguraban que non
había decisión oficial. Agora a
Junta de Andalucía xa poderá ir
pensando que condecoración de-
berá darlle ao ministro Bono para

agradecerlle o contrato ou para
consolalo por esa outra distinción
á que tivo que renunciar porque
un dos seus fillos estaba máis que
triste, polas críticas que acumula-
ba o pai por todo o país. 

Claro que, de Galicia, a Bono
tamén podería caerlle unha meda-
lla por menos de nada. Aí está co-
mo exemplo a vicepresidenta pri-

meira (e primeira vicepresidenta
dun goberno español), Teresa Fer-
nández de la Vega, que recibiu a
insignia de ouro da Universidade
de Santiago por ser sobriña de dú-
as mulleres que marcaron historia
como primeiras alumnas dunha
institución até daquela tan ma-
chista como a sociedade e a vida.
Dedicóullela ás mulleres que, co-

mo as súas tías ou ela mesma,
abriron camiño cara á igualdade.
E non se prevé que teña que de-
volvela nin renunciar a ela.

Sobre o caso UROVESA, Sán-
chez Bugallo di que elevou unha
protesta diante do secretario de Es-
tado de Defensa polas irregularida-
des á hora de facer pública a adxu-
dicación dos futuros todoterreos do

Exército, mentres que o portavoz
dos socios nacionalistas no gober-
no local, Néstor Rego, apuntaba
que o PSOE se inclinou por Anda-
lucía e contra Galicia, que estaba
no outro prato da balanza, e tam-
pouco se privou de falar de infor-
mación privilexiada. Todos os gru-
pos, coinciden á hora de considerar
necesario conseguir ao menos que
o Ministerio de Bono homologue o
prototipo da empresa galega para
facilitar as súas exportacións, que
xa na actualidade son o destino
dunha boa parte da súa produción.
Seica existen esperanzas fundadas
de conseguir ese premio de conso-
lación. Con medalla ou sen meda-
lla? De momento, Andalucía gaña,
e a empresa privada galega, perde.
E non era un xogo. Pero alguén ti-
ña que perder. A menos que en Es-
paña gobernase Salomón.♦

Contratos e medallas
XAVIER LÓPEZ

As polémicas das medallas e os contratos chegaron á capital. Te-
resa Fernández de la Vega gaña unha condecoración da universi-
dade mais UROVESA non fabricará os novos coches do Exército.

Santiago



H.V.
Esta semana preséntase a tradu-
ción ao galego do directorio
principal de Windows, na súa
versión XP, a última no merca-
do. Pódese instalar de balde pero
precisa contar cunha licencia de
utilización desta última edición.

A Xunta e Microsoft chegaron a
un acordo para que os menús, as
axudas, os despregábeis e os ca-
dros de texto do Windows XP es-
tean en galego e para que a nova
versión se poda instalar en todos
os ordenadores que dispoñan de
licencia para a devandita versión.

Con Windows, tamén figura-
rán en galego varios dos progra-
mas que se inclúen no mesmo pa-
quete; a saber: o navegador de in-
ternet Explorer, o programa de de-
buxo Paint ou o procesador de tex-
tos Word Pad. Non figuran na lista
os programas ou paquetes infor-
máticos independentes aínda que
sexan da mesma casa fabricante.
Así acontece tanto co paquete Of-
fice –que inclúe o procesador de
textos Word, a base de datos Ac-
cess ou o programa de cálculo Ex-
cel– como con outros programas
como o descompresor WinZip ou
o lector de arquivos PDF, Acrobat.

Por outra banda, ao mesmo
tempo a Xunta tamén presenta a
actualización do autocorrector
ortográfico automático de gale-
go para o paquete Office, que
funcionará nas versións 2000,
XP e 2003 –o anterior funciona-
ba unicamente co Office 2000.
A actualización recolle a nova
normativa de concordia e incor-
pora novas palabras e termos.
Trátase dun traballo realizado
pola empresa Imaxin e financia-
do pola Xunta de Galiza que se

pode obter gratuitamente na pá-
xina de Imaxin ou na da Xunta.

Outra das recentes novidades
neste campo é a presentación
dun corrector automático de ga-
lego para a plataforma Appel
Macintosh. Este primeiro auto-
corrector está deseñado para o
sistema OS X na versión Pant-
her, a última do mercado. Basea-
do en Unix, é obra dun docente
chamado Manel Rives, conta cun
vocabulario galego asociado do
que son autores André Ventas e
Ramón Flores e funciona con to-
dos os programas nativos do sis-

tema porque se trata dun correc-
tor moi xenérico adaptado a to-
das as linguas. A causa desta cir-
cunstancia, aínda que a súa utili-
dade é alta, non chega a ser tan
amplo como o corrector para Of-
fice. Está en código aberto e tan-
to o corrector como o dicionario
son gratuítos.

Tras coñecerse que a Xunta ía
presentar dúas novidades tan agar-
dadas como o Windows en galego
e a actualización do corrector orto-
gráfico para Office, a Mesa pola
Normalización Lingüística instou-
lle á Administración galega a que

galeguice todos os seus programas
informáticos. “O que non pode ser
é que, igual que noutras ocasións,
a Xunta de Galiza participe en
proxectos de normalización do ga-
lego e que despois unha grande
parte dos seus servizos administra-
tivos (tamén os vinculados a eses
proxectos) non fagan uso do gale-
go”, dixo Carlos Callón, presiden-
te da Mesa.♦

www.imaxin.com
www.edu.xunta.es/portal/index.jsp
http://especiais.vieiros.com/letra
s2004/corrector.php
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Actualizado o corrector para Office e creado un para Mac

Windows xa ten versión galega

O xoves 10 de xuño presentábase a versión galega de Windows e a actualización do corrector para Office. Na ilustración, texto co-
rrixido co autocorrector para Office 2000.

H.V.
A necesidade de dignificar a pro-
fesión e de loitar contra a precarie-
dade laboral e unhas condicións
de traballo cada vez peores son as
razóns que impulsaron a promo-
ción dun sindicato de xornalistas
que agrupe aos 2.000 integrantes
deste colectivo en Galiza. O Cole-
xio Profesional de Xornalistas de
Galiza apoia esta iniciativa.

De momento, tras a celebra-
ción da I Xornada Profesional de
Sindicatos de Xornalistas, cele-
brada en Compostela o sábado
cinco de xuño, creouse unha
xestora que dará os primeiros
pasos e á que xa hai máis dunha
trintena de persoas apuntadas.
De momento, constituíronse tres
grupos de traballo para estable-
cer prazos e obxectivos para a
constitución do sindicato, para
elaborar os seus estatutos e para
deseñar a organización sindical.

A primeira reunión ten lugar
o xoves dez de xuño en Com-
postela. Antes de fin de ano ten
que celebrarse o congreso cons-
tituínte dun sindicato que pre-
tende ser independente doutras
centrais e partidos políticos.

Nos últimos anos tiveron lu-

gar sen éxito varias iniciativas
para crear unha organización
sindical, toda vez que as carac-
terísticas do Colexio Profesio-
nal impedíanlle ter un papel ac-
tivo na defensa das condicións
laborais deste colectivo. Porén,
o proxecto tomou corpo hai va-

rios meses, a raíz de varios con-
flitos en distintos medios de co-
municación, como Tele 5, Loca-
lia ou Antena 3, aínda que foi
este último o que forzou o paso
definitivo. Ademais, nese perío-
do chegou a publicarse un escri-
to reivindicativo asinado por
máis de cen xornalistas.

O impulso definitivo deuse na
I Xornada Profesional da Federa-
ción de Sindicatos de Periodistas
do Estado, celebrada en Santiago o
sábado cinco de xuño e apoiada
polo Colexio de Xornalistas. O in-
tercambio de información con ex-
periencias sindicais doutros luga-
res do Estado permitiu tomar o
corpo á iniciativa de crear un sin-
dicato galego de xornalistas, que
de momento non ten nome e que
será independente doutros sindica-
tos do ramo no Estado, aínda que
podería chegar participar nalgún
tipo de coordinadora federal.♦

O Colexio Profesional figura entre os promotores

Constituída unha xestora
para crear un sindicato de xornalistas

Fala Ceibe
demándalles
ás Cortes
casteláns
a protección
do galego

H.V.
O colectivo de defensa da
lingua Fala Ceibe vén de
instar ás Cortes de Castela e
León a que aproben unha
resolución de recoñecemen-
to expreso do contido da
Carta Europea das Linguas
Rexionais ou Minoritarias,
para protexer e fomentar o
galego no Bierzo e nas Por-
telas de Sanabria.

A solicitude de Fala
Ceibe lémbralle ao Parla-
mento castelán que España
ratificou a Carta das Lin-
guas Minorizadas e que iso
obriga ao seu cumprimento
para rematar con situacións
como a dada coa Lei rexio-
nal do Réxime Local, que
obriga a denominar en cas-
telán as localidades sen ter
en conta a súa toponimia
tradicional.

Dentro das súas preten-
sións, Fala Ceibe reclama o
respecto e a protección do
galego “alí onde se fala”,
con independencia de que
goce ou non dunha situa-
ción de cooficialidade.

Por outra banda, a Junta
de Castela e León e a Xun-
ta de Galiza veñen de acor-
dar estender a terceiro da
ESO a hora semanal optati-
va en galego de ciencias so-
ciais, que até agora se apli-
caba nos dous primeiros
cursos do Ensino Secunda-
rio Obrigatorio.

Contodo, o acordo entre
as dúas institucións non sa-
tisface aos defensores da
lingua porque “non garante
un ensino normal da nosa
lingua no Bierzo”. A razón
é que estes colectivos recla-
man que se imparta a lingua
pero fóra da área das cien-
cias sociais, para que se en-
sine de forma normal e que
non sexa simplemente un
instrumento no ensino dou-
tra materia distinta.

Os defensores da lin-
gua non se sorprenden da
decisión da Junta de Caste-
la, pero lémbranlle á Xun-
ta de Galiza o “deber de
velar polos galego-falantes
nos territorios limítrofes”.
Ademais, lembran que en
2001 produciuse un acordo
unánime no Senado polo
que se solicitaba ao Gober-
no central unha materia
optativa que consistise en
impartir en todos os cen-
tros de ensino de España
unha segunda lingua ofi-
cial. Este acordo pasará ao
Congrego en outubro e os
defensores da lingua pre-
gúntanse “que farán a Jun-
ta de Castela e a Xunta de
Galiza?”♦

PACO VILABARROS



A.N.T.
Este ano non foi un ano máis no
Día Mundial do Medio Ambien-
te. Unha ducia de organizacións
ecoloxistas, sindicais e políticas
decidiron manifestarse en Com-
postela para demandar “unha
estratexia de desenvolvemento
sustentábel para Galiza”. Á
súa chamada respostaron
máis dun milleiro de persoas.

“O futuro pasa ineludibelmente
por asumirmos que o crecemento
material ten un límite e que os
recursos naturais deben de com-
partirse dende a equidade e a
sustentabilidade”. Así comezou
o manifesto lido pola cantante
Uxía Senlle na praza do Toural
compostelá máis alá do medio-
día o domingo 6 de xuño.

Os manifestantes tiñan moi
presentes catástrofes como a
dos Prestige, pero tamén outros
impactos máis pequenos que es-
tragan o medio ambiente. E alí
estaban coas súas pancartas e
voces para denuncialo, os máis
directamente afectados por mi-
nicentrais que están a inzar todo
o país, desde a Ulloa á Terra de
Montes.

Os manifestantes, leu Uxía,
“demandamos unha estratéxia de

desenvolvemento sustentábel,
consensuada coa sociedade civil,
que dea ferramentas, solucións e
obxectivos para mudar as actuais
dinámicas destrutivas”.

Avogaron por un camiño:
“garantir o acceso á información,
promover a educación ambiental
e afortalar a participación so-
cial”. Neste senso demandaron a
“aplicación da estratexia galega
de educación ambiental” e tamén
que “o observatorio sexa real-

mente participativo e que impul-
se, dinamice e avalíe a aplica-
ción da estratexia”.

Unha a unha foron aparecen-
do no comunicado as eivas me-
dioambientais e as reclamacións:

Nunca máis mareas negras
. Galiza é o páis do mundo que
ten sufrido máis mareas negras.
O accidente do Prestige, por
causa da desastrosa xestión dos
gobernos, converteuse nunha
grave catástrofe ecolóxica. O

berro de “nunca máis” segue vi-
xente.

Sobran presas, faltan ríos
vivos. Os nosos ríos constitúen
un valioso patrimonio colectivo
que debe ser conservado e utili-
zado para aumentar o benestar
de todos. No lugar de construír
máis encoros, cómpre mellorar o
estado ecolóxico dos ríos e con-
trolar as demandas de auga e
electricidade.

Pola defensa da biodiver-
sidade. Aínda que son insufi-
cientes, demandamos a aplica-
ción da lei de conservación da
natureza. Cómpren planos de
xestión para todos os espazos
naturais e a ampliación da Rede
natura 2000 e do Parque Na-
cional das Illas Atlánticas. Non
nos conformamos cunha pro-
tección teórica.

Si á redución, á reutiliza-
ción e e á reciclaxe. Non á inci-
neración. A produción de resi-
duos urbanos e industriais me-
dra rapidamente. Cómpre apli-
car medidas eficaces para a re-
dución, a reutilización, a recicla-
xe e a compostaxe.

Os incendios forestais te-
ñen solución. Os incendios fo-
restais son a “marea negra” dos
montes”. Demandamos unha

nova política forestal e de loita
contra os lumes.  

A saúde é o primeiro. A no-
sa saúde dependen estreitamente
da calidade ambiental. Quere-
mos cidades e vilas menos con-
taminadas, menos ruidosas e
máis habitábeis. Pedimos a redu-
ción do tráfico e promover o
transporte público, así como
controlar o ruído dos locais de
divertimento.

Pola paz. O industrialismo,
hoxe na súa forma de globaliza-
ción neoliberal, está a destruír a
Terra e a quen a habitamos. A
construción dun mundo no que
poidamos vivir en paz pasa nece-
sariamente pola sustentabilidade
ecolóxica e a xustiza social, den-
tro dos diferentes países e entre
eles.

O manifesto estaba asinado
por Adega, BNG, CIG, Confe-
deración galega de Aso-
ciacións Veciñais, Coordinado-
ra Antiecoros, Coordinadora
Galega pola Defensa dos Ríos,
EU-IU, Federación Ecoloxista
Galega, Galiza Nova, Organi-
zación Galega de Comunida-
des de Montes Veciñais en
Man Común, Plataforma pola
Defensa de Ría de Vigo e Co-
misións Obreiras.♦
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Leo con satisfacción n’A Nosa Terra (nº
1.131) a colaboración do conselleiro de
Medio Ambiente. É unha iniciativa que
saúdo. Xosé Manuel Barreiro convídanos
aos cidadáns de Galiza a que valoremos o
que o medio mariño supón para o noso
contorno. Os galegos sabémolo ben. Os
de terra adentro e os mariñeiros.

Sabíano os que arriscaron os seus bar-
cos, o seu tempo e a súa saúde sacando
chapapote coas propias mans. Os que in-
ventaron novos aparellos manufacturados
para retirar a pezoña que emporcaba a Ga-
liza enteira. Pero eses non levaron medalla
ningunha. Eu pídolle a Xosé Manuel Ba-
rreiro que, sendo consecuente co seu arti-
go, promova na Xunta unha mención espe-
cial(1) para eses heroes (os “Heroes do 13-
N” chamoulles un xornal). Os galegos sa-
bemos cómo é de importante na nosa eco-
nomía o traballo do mar. Moitos dependen
del. Por iso Nunca Máis organizou un Fo-
ro da Verdade onde representantes de todos
os sectores sociais analizaron, con grande
altura profesional, as consecuencias do de-
sastre do Prestige e as posíbeis estratexias
de actuación futuras para que Nunca Máis
volvamos ter este problema. Convido á
Consellaría a que teña en conta os relato-
rios e as conclusións do foro, xa que uns e
outros están interesados no mesmo.

O desenvolvemento sustentábel é un
modelo desexábel e imprescindíbel se pre-

tendemos que os nosos descendentes des-
fruten da Terra coma nós estamos a des-
frutar dela, e se pretendemos unha mellor
e máis xusta distribución da riqueza, pero
non é compatíbel cunha política de rapina
dos recursos como é a que se está a facer
en Galiza. Esta política está a ter unhas
desastrosas conse-
cuencias, tanto para o
medio ambiente como
para o futuro deste no-
so país. A perda de po-
tencial demográfico
non é de menor im-
portancia. Por supos-
to, non imos dicir, co-
mo fai Manuel Fraga,
que a culpa é das mu-
lleres galegas que pre-
tenden ter unha serie
de bens materiais an-
tes de teren descen-
dencia (“non me vou
eu meter nas camas da
xente para lles explicar como teñen que fa-
cer –dixo). Para comprobar a onde nos le-
va a desastrosa política da Xunta, baste ler
o delicioso, porén triste artigo de Lois Dié-
guez (tamén A.N.T., 1.131) adicado á pri-
mavera. Este lugués (como Barreiro) dóe-
se do abandono do noso campo nomea-
damente, comparándoo cos países do noso
contorno. A política á que me refiro non é
xeradora de ilusión, condición imprescin-
díbel para o emprendemento dos sectores
máis creativos porque está baseada no fa-

voritismo e no reparto indiscriminado das
axudas ou gravames, e non da creación de
novos postos de traballo, e novos indus-
triais que poidan xerar libremente autoem-
pregos e riqueza. Este é un país en franca
decadencia. É urxente mudar o rumbo e
experimentar novas estratexias e maneiras

de facer.
Eu preguntaríalle

ao conselleiro que
pensa acerca dos 17
encoros que están
proxectados para o río
Ulla, un dos poucos
da península nos que
se pode practicar cer-
tos deportes de aven-
tura. Por que opción
opta? Por lle conceder
a Fenosa (capitalismo
salvaxe) a explota-
ción do río para a
construción de mini-
centrais para que con-

tinúen a se enriquecer os de sempre, ou
polo aproveitamento turístico e sustentá-
bel da súa cunca?

O Consello de Contas, coincidindo co
ditame da UE, considera que as minicen-
trais non son rendíbeis e non xustifican o
deterioro irreversíbel que supoñen para os
ríos. Xa máis perto da miña casa, en Lu-
go, outra pregunta. Considera que o enco-
ro proxectado para o Narla está xustifica-
do? Apoia a proposta da Deputación e da
Confederación de Augas do Norte, incluí-

da no Plano Hidrolóxico Nacional ou de-
cántase por unha recuperación integral
das augas do Miño, na procura da susten-
tabilidade? Cal vai ser a política enerxéti-
ca en xeral. ¿Continuaremos a ver medrar
campos de ventoíñas nos nosos montes,
para producir unha electricidade que non
podemos consumir no país, ou monoculti-
vos de eucaliptos que inzan para onde
queira que ollemos e cuxo único compra-
dor é Ence?

O noso medio é o noso patrimonio (na-
tural, paisaxístico, cultural). A perda do
mar, dos ríos, da diversidade biolóxica, da
cultura que nel se acomodou, significa a
perda da nosa herdanza e pon en cuestión
o noso futuro. Despois do Día Mundial do
Medio Ambiente temos que traballar todos
para conservarmos e incrementarmos este
patrimonio. Planificar o desenvolvemento
para que as xeracións que aquí estamos e
as que veñan teñan o seu lugar nunha co-
munidade rica, que perdurou ao longo dos
tempos e que aínda se demostra viva como
para ter a capacidade creativa que demos-
trou na Burla Negra, que demostraron os
científicos, mariñeiros, mariscadoras, le-
xisladores e profesores, entre outros, que
reaccionaran co Prestige tal e como di o
conselleiro. Cómprelles aos políticos utili-
zaren ese capital humano para camiñar-
mos cara ao futuro con optimismo e segu-
ranza. Este é o gran reto.♦

ADELA FIGUEROA PANISSE é profesora de bioloxía
e membro da Plataforma Nunca Máis en Lugo.

Desenvolvemento sustentábel
ADELA FIGUEROA

‘Convido a Consellaría
a que teña en conta

os relatorios e
as conclusións

do Foro da Verdade,
xa que uns e outros están
interesados no mesmo”

(1) Unha medalla como a que lles deron aos que lle fi-
xeran tanto mal a Galiza.

Máis de 1.000 manifestantes en Compostela

‘Cómpre unha estratexia
de crecemento ecolóxico para Galiza’

Bicicletas e símbolos vistosos na mobilización compostelá.

DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE
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Que cambiou dende o conflito
xurdido polo apresamento do
Estai?

Produciuse un recorte enor-
me da flota pesqueira española
na Nafo. Moitos barcos tiveron
que abandonar o caladoiro e ou-
tros teñen restriccións en diver-
sas etapas do ano. Por este moti-
vo teñen que combinar este cala-
doiro con outros ou ben parar. 

Ese acordo beneficiou en
algo, como a recuperación do
caladoiro?

En absoluto. Hai veces que
as grandes capturas poden pro-
vocar que os prezos se veñan
abaixo e non sexa rendíbel a
pesca. Pero o caladoiro da Na-
fo, de fletán negro, ten un gran
mercado non só no Estado es-
pañol, senón no estranxeiro.
Ademais, existe unha gran in-
dustria de elaboración e trans-
formación deste peixe que está
situada en Vigo e na súa bisba-
rra e cuxa produción e deficita-
ria para atender as demandas do
mercado. O caladoiro non se re-
cuperou porque así coma nós
vimos reducida a nosa cota en

máis da metade, outros países
aumentaron a súa cota en pro-
porcións aínda maiores.

Cal é a raíz do conflito co
Canadá que agora se volve re-
petir?

Canadá pretende ter o con-
trol máis alá das 200 millas no
caladoiro da Nafo. Por iso pre-
tende que as flo-
tas estranxeiras
marchen.

Que solu-
cións se lle po-
den dar ao con-
flito?

A solución
pasa porque a
Unión Europea,
que é quen repre-
senta o Estado
español e a ou-
tros países con
intereses no ca-
ladoiro, poña a súa voz clara e
contundente. A UE, Canadá e
outros países forman parte dun-
ha organización internacional
chamada Nafo. A UE ten que
ter forza dentro desa organiza-
ción e o seu voto ten que valer

o mesmo que o de Canadá. Non
pode ser que un país coma Ca-
nadá vaia a seu libre albedrío e
pise a outros países que tamén
pertencen a esa suposta organi-
zación multilateral. Se un cala-
doiro está mal, entón está mal
para todos. Poño o exemplo do
bacallau. Canadá alega que está

mal, pero puxé-
ronse unha cota
de pesca altísima
polo impacto so-
c i o e c o n ó m i c o
que tería a redu-
ción sobre os
seus pescadores.
Eu iso podo en-
tendelo. Pero
eles teñen que
pensar que sobre
Galicia calquera
redución ten un
impacto enorme. 

Por que a UE non defende
de xeito adecuado os nosos in-
tereses?

Agardamos que este ano a
UE vaia con máis forza ás ne-
gociacións. Penso que unha das
razóns é que o Estado español

ten pouca forza dentro da UE.
Non é un país coma Francia ou
Alemaña. As asociacións pes-
queiras levamos traballando
moitos anos no fletán. As auto-
ridades españolas empezaron
agora a comprender isto e co-
municáronnos que están come-
zando a facer fortes xestións
ante a UE para que negocie co-
mo é debido. Non se pode per-
mitir o que ven ocorrendo até
agora. Recórtase a cota do fle-
tán cada ano. O primeiro foi un
52%, o 56% o segundo e así su-
cesivamente até o 60%. A partir
do quinto ano, aínda que o cala-
doiro estea en perfectas condi-
cións, só se pode aumentar a
cota de capturas nun 15%. Isto
é incomprensíbel. Por iso penso
que coa presión que vai facer
agora o Goberno español, a UE
negociará ao noso favor.

Existe un compromiso por
parte do Goberno español de
pedirlle á UE que negocie a
prol dos intereses da flota ga-
lega?

Non hai un compromiso asi-
nado. Pero penso que por fin se

decatou de que non se pode per-
mitir o acoso que fai o Canadá
máis alá das súas 200 millas de
augas xurisdicionais. Hai uns
días toda a flota tivo que parar.
Non para dicir que non queren
inspeccións. Estamos dispostos
a todas as inspeccións que fa-
gan falta. Sempre e cando sexan
normais. O que non pode ser é
que esteamos acosados por ca-
tro barcos de guerra. Porque
non sei se alguén non se deca-
tou de que a pesca é unha labor
pacífica. 

Que importancia ten para a
nosa pesca o caladoiro da Na-
fo?

Hai máis de 1.000 empregos
directos e uns 6.000 indirectos.
Isto é, case o equivalente a unha
gran factoría coma Citroën. To-
dos podemos imaxinar o impacto
que pode ter para a nosa econo-
mía a perda deste caladoiro.

Pensa que sería positiva a
presenza de Galicia en Europa
para defender os nosos intere-
ses en casos coma este?

Iso é evidente. Por suposto
que estamos a favor de que Ga-
licia teña voz propia en Europa.
Hai que pensar que a pesca
nunha comunidade coma Gali-
cia ten unha enorme importan-
cia. Sen embargo, para Europa
semella que non ten a mesma.
Hai poucos países que sexan
potencias marítimas. Sen ir
máis lonxe, non todo o Estado
español ten intereses pesquei-
ros. Todo isto, a pesar de que a
demanda de peixe na UE é moi
superior ás capturas. Somos de-
ficitarios.

Entón considera que para
Europa a pesca non é impor-
tante?

Diso non hai ningunha dúbi-
da. Non hai máis que ver a le-
xislación comunitaria. Ofrécen-
se todo tipo de subvencións pa-
ra o aferrallamento e non hai
cartos para a creación de novas
empresas. A conclusión é clara.
Aferrallando barcos non creas
nin emprego nin riqueza. A polí-
tica da UE é equivocada. Antes
había subsidios para empresas
mixtas. Ao final deste ano rema-
tan. A nós, como armadores,
dannos moitos cartos por deixar
de pescar. Teriamos a vida re-
solta e a dos fillos. Pero non ve-
xo lóxico que se dea diñeiro por
deixar de producir. De aí a im-
portancia de que Galicia faga
valer os seus intereses. 

Como ve o futuro da pesca?
Con moita incertidume. O

futuro é complicado. Perdemos
caladoiros importantes como
Namibia ou Marrocos e a nosa
presenza diminuíu enormemen-
te nos caladoiros da Nafo. A
única saída é a das empresas
mixtas. Por ese camiño temos
que ir. É a única maneira de que
flota galega siga sendo impor-
tante. Cando unha empresa ga-
lega vai fóra poñendo os seus
barcos, o capital é galego e par-
te da tripulación tamén. Todo
dependerá do ben que negocie a
UE cos países ribeireños. 

Non hai caladoiros novos
que abrir?

Xa nos gustaría. O mar é
máis extenso que o continente e
por iso esperemos que os haxa.
Nós, coma outras empresas, fa-
cemos prospeccións todos os
anos en novos lugares e novas
profundidades.♦
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Xosé Henrique Pereira
‘Non é lóxico que a UE nos pague aos armadores para que

deixemos de producir’
RUBÉN VALVERDE

É o propietario do Estai, barco que hai anos foi famoso por permanecer arrestado po-
las autoridades canadenses durante meses no chamado conflito do fletán. Ten unha
das empresas armadoras máis importantes de Galicia. Nesta entrevista explica os
motivos dos últimos conflitos pesqueiros co Canadá e fala do futuro da nosa flota. 

PACO VILABARROS

‘Galicia ten
que ter presenza
en Europa
para defender
os nosos intereses”



A nova articulación da Unión Europea permitirá a li-
bre circulación de capitais, concretará subvencións
ás rexións máis atrasadas, pero con seguridade non
está previsto ocuparse da política social, nin do re-
clamado alargamento interno para dar recoñecemen-
to e cabida ás nacións sen estado, como Galiza.

A libre circulación de capitais provocará, ben se-
guro, deslocalizacións de empresas, tendo en conta
que nos novos países que se integraron, os custos la-
borais e os impostos serán menores mentres os gober-
nos colaborarán en todo o posíbel. Mesmo podo afir-
mar que a debilidade dos sindicatos tamén axudará a
iso, pois as empresas poderán realizar despedimentos
masivos sen grandes problemas; tanto é así que hai un
exemplo recente que corrobora esta afirmación. Tráta-
se da compra polo banco francés Societé Genérale do
maior banco checo, Ko-
mercni Banka, que supuxo o
despedimento da metade
dos traballadores/as dun ca-
dro de persoal de 16.400, e
iso sen unha soa protesta nin
un minuto de folga.

Xa en 1990 o FMI
guiou a transición ao ca-
pitalismo destes países do
Leste que hoxe xa están
na UE, baixo dúas premisas: privatizar todo e a
toda velocidade e desmantelar a estrutura, ou re-
ducila ao mínimo, dos seguros sociais, substi-
tuíndoos por fondos de pensións privados.

Os resultados desta operación non se deixaron es-
perar e os menos fixéronse máis ricos, mentres que
os máis pasaron a situacións moi desfavorábeis tanto
no económico como no sociolaboral, con datos arre-
piantes como a desaparición do 80% do sector públi-
co. A corrupción atinxiu niveis descoñecidos por non
falar da aparición en escena do crime organizado.

As novas elites destes países sentíanse atraídas
pola UE co desexo de recibir ou xestionar as sub-
vencións de Bruxelas ao tempo que esperaban ter
oportunidade para os grandes excedentes de man
de obra, agora sen emprego, que se poderían des-
prazar a outros países.

Neste proceso de construción singular como é o
da UE, utilízase moi amiúdo o concepto da conver-
xencia, mais a realidade dos acontecementos non de-
para tal cousa, máis ben ao contrario; hoxe por hoxe
temos acceso a estudos acreditados, segundo os cales,
Polonia -o país máis grande dos que se integraron- ne-
cesitará 60 anos para recuperar posicións sempre que
se cumpra a condición de que a súa economía experi-
mente crecementos anuais a ritmo do 3,8% anual
fronte ao 2% dos 15. Pero como este proceso está im-
pulsado nas políticas neoliberais, de non se cumprir
esta hipótese de partida, en vez de converxencia pro-
ducirase o contrario, como acontece por outra parte
na actualidade nalgúns territorios dos países que con-
formaban a UE antes da recente ampliación.

O máis probabel que aconteza é a conforma-

ción de sociedades duais nas que unha minoría de
ricos conviva cunha maioría de cidadáns que logo
da aplicación destas políticas se enfrontan a maior
exclusión e polo tanto afastados de calquera posi-
bilidade de se achegar a uns niveis minimamente
aceptábeis de calidade de vida co agravante de non
dispor de colchón social.

O proxecto de Constitución europea (ademais de
reflectir o seu carácter indefinido no tempo, respec-
tando a integridade territorial dos Estados actuais e,
en consecuencia, negando o dereito de autodetermi-
nación) non inclúe entre os dereitos humanos o de
atención sanitaria, o dereito a unha escolaridade gra-
tuíta ou a ser retribuídos polo traballo con dignida-
de. Na Carta dos dereitos, dos 54 artigos, tamén non
aparece o dereito ao traballo con garantías. Hoxe o

que están a discutir é, máis
que nada, como se toman
as decisións, é dicir, como
se administra o poder, así
como a participación dos
diferentes estados no orza-
mento comunitario, dado
que Francia e Alemaña, os
maiores contribuíntes, que-
ren pagar menos.

Cómpre precisar que a
UE non son os Estados Unidos de Europa; abonda
só con dicir que a cota que cada estado paga supón
un 1% do seu PIB, cando é normal que un estado
traballe cuns orzamentos que oscilan entre o 25 e
40% do seu PIB.

A UE quere competir cos EE UU mais non é po-
síbel. Os datos das balanzas comerciais así o refliten.
Mentres que a UE siga transitando polo camiño ex-
clusivo do mercantil na súa política interna, que nin-
guén espere da súa política exterior, nada diferente. 

Alguén parou a pensar que o hexemonismo norte-
americano tamén se manifesta na ampliación da UE,
pois malia o que din moitos analistas, eles seguen con-
siderando e actuando naquela rexión desde unha pers-
pectiva estratéxica que se manifesta en moitos aconte-
cementos; o máis recente, cando Francia e Alemaña se
enfrontaban aos EE UU a raíz da invasión de Irak. O
30 de xaneiro, 8 países deron a coñecer unha carta fa-
vorábel aos Estados Unidos. O 5 de febreiro dez paí-
ses fan o propio, demostrando o que xa era evidente, a
influencia lograda por Washington en Europa central e
oriental durante a última década, por non falar da ad-
hesión incondicional do goberno inglés coas políticas
norteamericanas ou do español na etapa de Aznar.♦

FERMÍN PAZ LAMIGUEIRO é Secretario nacional da
Federación de Químicas e Enerxía da Confederación

Intersindical Galega (CIG-QE) e Secretario xeral adxunto
da Unión Internacional de Sindicatos da Enerxía o Metal, a

Química e o Petróleo (UIS-TEMQPIA). Este texto forma
parte dunha intervención no Encontro Social Europa-
América Latina e o Caribe “Enlazando alternativas”

celebrado en Guadalajara (México), o pasado 27 de maio.
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do Plano Galicia

MANUEL CAO

A liorta preelectoral está a converterse en caldo de cultivo
idóneo para debater sobre o principal éxito mediático da
axenda político-económica dos gobernos do PP: o denomina-
do Plano Galicia. Arredor deste plano real/ficticio/propagan-
dístico, segundo as diversas sensibilidades políticas, está a xi-
rar en Galicia a campaña do 13-X e tamén será punto clave
nas vindeiras eleccións autonómicas de 2005.

Até agora, o Plano Galicia converteuse na arma electo-
ral máis importante do PP debido á axilidade política en
respostar a unha desgraza como a do Prestige provocada
pola ineficacia dolosa da Administración Central e, en cer-
ta medida, á impericia da oposición que non sabe se dicir
que todo é falso ou reclamar a defensa e garantía do citado
Plano. En todo caso, e situados na conxuntura político-eco-
nómica presente, observamos unha evolución complicada
para o desenvolvemento deste plano.

Dende o punto de vista económico, as posicións pro-
gramáticas do PSOE indican unha continuidade na políti-
ca orzamentaria do PP co mantemento do equilibrio pre-
supostario polo que a dotación de recursos para novos in-
vestimentos estará moi limitada e suxeita ao ciclo político
electoral. Se isto non fose suficientemente grave existen
outros factores que lle afectan á disposición de fondos pa-
ra implementar o plano. Así, o chamado déficit cero de Jo-
sé María Aznar contiña en realidade elementos de enxene-
ría contábel co adiamento na contabilización dos gastos
e/ou simple ocultamento de certas débedas, os orzamentos
do Ministerio de Fomento quedaron comprometidos en in-
vestimentos como o Plano Hidrolóxico e no remate de
obras presupostadas á baixa e que requiren de dotacións
adicionais case forzosas para que poidan funcionar e, fi-
nalmente, a presión política dos territorios máis favorá-
beis para o PSOE (Andalucía e Catalunya) induce o des-
vío de recursos para eses lugares (débeda histórica, siste-
ma de financiamento).

Dende o punto de vista político, non existen no curto
prazo incentivos para o goberno central en achegar fondos
para uns proxectos difusos e indefinidos que, en calquera
caso, serán rendibilizados polo grupo político que goberna
en San Caetano. Máis, no medio prazo, é dicir, para as au-
tonómicas do 2005 semella evidente que o PSOE terá que
poñer sobre a mesa algo moi parecido ao Plano Galicia pe-
ro, iso si, cun menú de novos proxectos, deseños e prazos
de execución. Para ese momento, terase avanzado na discu-
sión sobre os fondos da UE, o escenario orzamentario pode
estar máis despexado e, sobre todo, os comicios galegos ce-
lebraranse en datas intermedias do ciclo electoral español,
o que permitirá certas alegrías programáticas e orzamenta-
rias para un territorio como Galicia, electoralmente hostil
aos grupos afíns ao executivo de Zapatero.

Neste contexto, o futuro do Plano Galicia estará condi-
cionado por un conxunto de interaccións e interdependen-
cias no que influirán os grupos de intereses autóctonos, as
demandas da sociedade civil e o grao de implicación e com-
petencia electoral dos grupos políticos á hora de tomar de-
terminados riscos e apostar por un cambio de goberno efec-
tivo en San Caetano. Boa parte dos proxectos do plano son
necesarios, aínda que se poderían redefinir algunhas infra-
estruturas, e deberían realizarse canto antes pero esa inque-
danza ha de chegarlles explicitamente aos que van elaborar
os programas electorais. 

O mercado político galego, demograficamente pequeno
e liderado por grupos políticos gobernados pola lóxica da
burocracia corre o risco de quedar á marxe das prioridades
políticas do Estado, deixando a sociedade fóra dos eixos de
dinamización económica e enleada en liortas como o loca-
lismo, a reorganización das estruturas administrativas inter-
nas e as pelexas de poder interpartidarias polo control da
administración pública.♦

‘O futuro do plano
condiciónao un conxunto

de interdependencias no que influirán
os grupos de intereses autóctonos,
as demandas da sociedade civil e

o grao de implicación
dos grupos políticos ”

Unha Europa dual?
As disparidades sociais e nacionais

poden aumentar na nova Unión

FERMÍN PAZ LAMIGUEIRO

‘Hai exemplos na antiga
Europa do leste

de despidos masivos
sen un minuto de folga”

Estación ferroviaria de Vilnius, Lituania.                                                                                                                DELMI ÁLVAREZ
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CÉSAR LORENZO GIL
A guerra do Irak e a pantasma
da corrupción son os argumen-
tos principais dunha campaña
electoral que chega á súa fin nun
clima de apatía social e a boa no-
va do regreso do debate á televi-
sión, aínda que só sexa a través
de duelos entre os cabezas de
lista dos partidos maioritarios.

Desde o 1993, a audiencia televi-
siva española non asistía a deba-
tes electorais entre cabezas de
lista. Na campaña para as euro-
peas do 13 de xuño celebráronse
tres, dous deles baseados no cara
a cara entre os candidatos do
PSOE e do PP. Esta fórmula, po-
la que optaron as canles privadas
en aberto (Telecinco e Antena 3
TV) é a que permite maior espec-
táculo dialéctico e viveza entre
os polemistas. O problema, neste
caso concreto é que tanto o so-

cialista Josep Borrell como o po-
pular Jaime Mayor basearon os
seus discursos en argumentos
monolíticos e ben afastados do
que se decide realmente nuns co-
micios europeos.

Mayor, como aspirante a ra-
char a tendencia vitoriosa do
PSOE, foi o que máis “pólvora”
queimou nos debates. Especial-
mente no derradeiro, televisado
por Antena 3, o ex ministro do In-
terior acusou a Borrell de corrupto
e preguntouse os porqués de que
continúe na primeira liña política
“cando todos sabemos do seu es-
curo pasado”. O PP pretendeu for-
zar o debate ao redor do pasado
socialista no poder, consciente de
que as críticas aos primeiros días
de José Luis Rodríguez Zapatero
como presidente aínda son incon-
sistentes. Do presente, o líder do
PP tende as súas críticas con dúas
pinzas: o “engano” do goberno no

tema da resolución sobre o Irak
nas Nacións Unidas e a desorde
entre os ministerios. “Todos van
coa súa promesa e chega (Pedro)
Solbes e di que non, que iso non se
fai”, dixo o secretario xeral popu-
lar en referencia aos varios pasos
atrás que o vicepresidente segundo
lles fixo dar a distintos compañei-
ros de gabinete.

O PSOE tamén explota o pa-
sado. Borrell, durante a súa inter-
vención no debate, culpou a derei-
ta de se ter afastado das potencias
europeas nestas dúas últimas le-
xislaturas e se ter “pegado a lume”
na deriva de George Bush na gue-
rra do Irak. Para os socialistas,
nestas eleccións está en xogo o
modelo de relación coa UE e o pa-
pel de España nas institucións in-
ternacionais. “Sabemos o que sen-
te a cidadanía nos temas princi-
pais e somos os seus portavoces”,
dixo no debate de Telecinco.♦
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Resulta curioso facer unha com-
paración entre os problemas que
preocupan en Galiza e aqueles
que preocupan en Euskadi. Pare-
ce que ninguén se decatou até
agora de que unha mesma pala-
bra é a que se emprega en Galiza
e máis en Euskadi á hora de de-
batir de política: o Plano. O Pla-
no Galicia, o Plano Ibarretxe. Un
leva o nome do país completo, e
foi ideado por un goberno. Que-
da clara, pois, a metáfora que
pretendeu facer ese goberno: o
plano do PP era o de toda Galiza
porque nel hai unha intención de
apropiarse do que non é só seu,
senón de todos os galegos. No
caso vasco, o plano leva o nome
do lehendakari, que fixo un pro-
xecto de novo estatuto para to-
dos os vascos. É dicir, o mesmo
proceso á inversa.

O Plano de Ibarretxe para o
País Vasco consiste no recoñe-
cemento da existencia dun po-
bo, o vasco, que desexa ter un
ámbito de decisión propio, que
quere escoller as maneiras de
relación coas outras nacións de
Europa en liberdade. 

Seguín a campaña de Galeus-
ca en Euskadi, especialmente as
presenzas do lehendakari Ibarret-
xe. O pasado martes dixo que en
“Euskadi o PP e o PSOE semellan
dúas pingas de auga”. O mesmo
se pode dicir de Galiza. O candi-
dato do PNV, Josu Ortuondo, dí-
xolle ao lehendakari “que algún
día estará presente nun Consello
de Ministros europeos”. Do PNV
pódense criticar moitas cousas, is-
to pode ser obxecto doutra análi-
se, pero o que non se pode discu-
tir é que defende a existencia do
pobo vasco por riba de todas as
cousas, e que a maioría das cousas
que se propón, sácaas adiante co
apoio dos cidadáns.

O nacionalismo vasco non se
conforma con xestionar tres ou
catros institucións, ter unha mo-
rea de alcaldes e concelleiros,

que lle envíen un folleto coa
Constitución europea traducida
ao éuscaro, e que lle deixen ter
unha selección vasca para xogar
pachangas. En Euskadi reclá-
manse outras cousas con calado.

En Galiza, as supostas elites dis-
cuten sobre se hai que poñer ou
quitar unha estrada aquí ou alá.
Aí está a diferenza. A ambas as
cuestións se lles pode denominar
plano, por chamarlle dalgunha

maneira. O que non se pode di-
cir, de ningún xeito, é que ámba-
las poden ter similitudes políti-
cas. Cando en España se pechan
as portas, son os cidadáns quen
teñen que saltar os muros. Aí es-

tá a verdadeira clave do asunto.
Despois de seguir esta campaña
en Euskadi, sei que a militancia
abertzale saltará os muros que
queren impoñer Jaime Mayor
Oreja, Josep Borrell, Rosa Díez
ou Carlos Iturgaiz. Haberá que
ver se en Galiza os cidadáns ta-
mén pasarán o muro, ese gran
frontón que supoñen, do primei-
ro ao último, todos os candidatos
que levarán os fondos europeos a
Catalunya e a Andalucía. E que,
para contentarnos, nos enviarán
un resumo da Constitución euro-
pea en galego, para que creamos
que existimos. ♦

Ibarretxe contra o frontón
DANI ÁLVAREZ

Galiza tiña un Plano e Euskadi ten outro. A diferenza está en
que no País Vasco hai un presidente, algo discutíbel en Galiza.

Bilbao

Os debates entre Mayor e Borrell, arma para enganchar o electorado

Socialistas e populares
ollan máis para Madrid ca para Bruxelas no 13-X

Jaime Mayor Oreja (PP) e Josep Borrell (PSOE).
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O presidente da República fran-
cesa, Jacques Chirac, tivo unha
axenda ben completa nestes días.
O 5 de xuño recibiu o presidente
estadounidense, George W.
Bush; o día 6 tivo un xantar con
case dúas ducias de xefes de go-
berno e de Estado, con raíñas e
reis, antes de proseguir cun acto
oficial co chanceler alemán, Ger-
hard Schröder; finalmente convi-
dou a unha cea o presidente ruso,
Wladimir Putin. En total, houbo
16 cerimonias oficiais –a princi-
pal na aldea costeira de Arro-
manches– en di-
versos cemiterios
militares, igrexas
e monumentos
con políticos e
centos de antigos
c o m b a t e n t e s .
F r a n c i a  c o m o
centro do mundo,
abofé que foi un
gozo para o gau-
llista Chirac.

30.000 solda-
dos e xendarmes,
numerosos heli-
cópteros, avións,
submarinos e o
p o r t a - a v i ó n s
Charles de Gau-
lle converteron os
lugares da con-
memoración nun-
ha zona de alta seguridade. Os
habitantes da rexión, unhas
130.000 persoas, precisaban pa-
ses especiais para poderen circu-
lar no seu coche, quedando todo
o territoro pechado para calquera
outro tipo de tráfico. Aínda así, o
evento atraeu practicamente un
millón de visitantes, cunha co-
bertura total da man da televi-
sión francesa, que emitía os dife-
rentes actos en directo.

Xa nos días anteriores se
ofrecera unha chea de informa-
ción sobre os acontecementos
históricos: debates, documen-
tais e filmes na televisión, re-
portaxes, crónicas, mapas e en-
quisas na prensa escrita. France
3, a terceira canle gala, botou un
moi estenso e intenso programa
sobre o “Jour J”, como chaman
o 6 de xuño de 1944 (“D-Day”
din os anglosaxóns). O relato
dos feitos e a súa interpretación
caracterizábanse por unha clara
sobriedade profesional, se ben
nalgún momento tamén se podía
enxergar certo malestar causado
por algunhas decisións de britá-
nicos e americanos. Así, por
exemplo, Roosevelt e Churchill
non implicaron o goberno fran-
cés do exilio na planificación do
desembarco nin contaron con el
para dirixir a administración das
zonas liberadas. Ao contrario, a
idea era instaurar un goberno
militar americano (esta expe-
riencia explicaba en parte os
posteriores reparos de De Gau-
lle fronte ao Reino Unido nos

asuntos europeos). Porén os
franceses adiantáronse con xes-
tos simbólicos e eficaces. Tam-
pouco entraba na estratexia dos
aliados a conquista de París, o
que se quería era chegar rapida-
mente a Alemaña para decidir a
guerra. Foi logo a brigada
blindada do Xeneral Leclerc a
que tomou a capital francesa,
posibilitando a entrada de De
Gaulle aclamado polos seus
compatriotas. Aínda que nese
documental en ningún momento
se quixo minimizar o papel dos

aliados na libera-
ción de Francia,
t a m p o u c o  s e
ocultaron deta-
lles dos que non
se fala moitas
veces, como por
exemplo a nega-
ción de Churchill
e Roosevelt a fa-
cilitarlles arma-
mento pesado
aos maquis fran-
ceses  –na súa
maioría comu-
nistas–, o que os
conver t eu  en
branco fácil para
as tropas alemás.

A lembranza
do desembarco
na Normandía,

non cabe dúbida, provoca moita
dó por mor das numerosas víti-
mas. Durante aquela batalla mo-
rreron 60.000 soldados aliados,
70.000 alemáns e 20.000 civís
franceses. Cidades como Caen
ou Bayeux foron destruídas case
por completo polos bombardeos
aliados. Aquel desembarco supu-
xo a maior operación militar de
todos os tempos. Ao final en-
frontábanse, entre o 6 de xuño e
o 25 de agosto de 1944 –día da
liberación de París– dous mi-
llóns de aliados (británicos, esta-
dounidenses, canadenses) e
750.000 alemáns, á parte dos
combatentes da Résistance, res-
ponsábeis de importantes actos
de sabotaxe e escaramuzas no in-
terior do país. Normandía pagou
o intento de estabelecer unha no-
va fronte contra os nazis con
moitos sacrificios, talvez como
ningunha outra rexión francesa.

A sombra iraquí

Mais a conmemoración do
“Jour J” ten tamén un significa-
do altamente actual. En Francia
sentaron mal as comparacións
que, en días anteriores ao ani-
versario, Bush facía entre o de-
sembarco do 1944 coa invasión
no Irak, non soamente pola opo-
sición francesa á guerra contra
Sadam Husein. De feito, alguén
debeu avisar o presidente esta-
dounidense do inoportunos que
foran aqueles comentarios, pois
no seu discurso do día 6 non fi-

xo a menor alusión á situación
en Bagdad. Ademais, Bush non
veu para nada como protagonis-
ta, houbo algo estraño na súa vi-
sita, polo menos desde o punto
de vista francés. Por unha ban-
da, exprésase un profundo agra-
decemento cara a aqueles solda-
dos que xogaron a súa vida para
liberaren o país e permitiren o
regreso da paz e da democracia.
Por outra, non é ningún segredo
que na política francesa predo-
mina a opinión de que o actual
goberno norteamericano non
defende precisamente os valores
que motivaron a súa implica-
ción na Segunda Guerra Mun-
dial. A actitude da xente en xe-
ral semella confirmar esta im-
presión. Nunha enquisa publica-
da no xornal Le Figaro a sema-
na pasada, á pregunta de quén
era o aliado máis importante de
Francia, o 82% contestou: Ale-
maña. Hai dez anos aínda foran
os Estados Unidos.

Os comentaristas franceses
coinciden, ademais, no que eles
consideran o elemento talvez
máis importante deste 60 aniver-
sario: a presenza de Gerhard
Schröder como convidado ofi-
cial. Con esta primeira vez que
un chanceler alemán participa
nos actos conmemorativos do
desembarco péchase, na opinión
de políticos e xornalistas, un ci-

clo: o da Posguerra. A enquisa de
Le Figaro revela, como se fose
pouco, que o 88 por cento dos
franceses están de acordo coa
asistencia de Schröder. E na re-
transmisión televisiva case che-
gou a haber auténticas declara-
cións de amor entre representan-
tes dos dous pobos. Así que este
aniversario tamén é a ilustración
do que Daniel Cohn-Bendit –ese
xudeo alemán nacido en Francia
que liderou as revoltas estudian-
tís do 68 parisino e que agora re-
presenta, alternando, o Partido
dos Verdes de Francia e de Ale-
maña no Parlamento Europeo–
deu en chamar “O milagre do
Rin”: a reconciliación franco-
alemá despois de moitas guerras
cruentas e unha inimizade que
parecía insuperábel.

O punto culminante deste 6
de xuño –”símbolo da loita pola
liberdade” segundo o chanceler
alemán– expresou a mesma idea.
Durante un acto sumamente
emotivo Chirac deulle a benvida
a Schröder “xa non só como
amigo, senón como irmán”.
Xuntos destaparon unha placa
conmemorativa no Museo da
Paz de Caen, acompañados por
soldados da Brigada Franco-Ale-
má, rapazas e rapaces dos dous
países e veteranos franceses e
alemáns, pronunciando cadanseu
breve discurso.♦
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O futuro
de África
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Ahistoria recolle
unha frase que
resume a situación

dos países africanos en
relación coas antigas
metrópoles. O estadista
francés Charles de Gaulle
viviu coas contradicións
propias da etapa na que
gobernou. Cando se
estaban a producir os
primeiros sucesos de
descolonización en África,
sentenciou “Imos
marchar, quedándonos”.
Velaí nunhas palabras a
condena dese continente
tan mentado coma pouco
analizado. 

As multinacionais,
que coñecen polo miúdo
o territorio africano, xa
que levan décadas
explorando, e tamén
explotando, as súas
riquezas, lograron
transmitir a idea de que
elas nunca son donas da
responsabilidade do que
alí acontece. Na
realidade marcan a
política internacional de
todos os países, que
oficialmente son
independentes. 

As estruturas
económicas nacionais
dependen do exterior do
continente. As elites
acumulan riquezas, que
depositan nos bancos do
Norte. Dende o 1992 cada
ano África transfire o
41,8% das súas riquezas
naturais a Occidente.
Cumpre un papel de
simple fornecedora de
materias primas. 

A axuda exterior ten,
na meirande parte dos
casos coma característica
privar de voz os pobos,
cando interpreta a
situación dende outro
lugar e con mentalidade
colonizadora.

Unha boa parte da
mocidade dunha
poboación, que ten unha
esperanza de vida de 43
anos, soña con vir ao
Norte, do mesmo xeito
que o colonialismo soña
cunha África sen
poboación africana.

Xamais son citados os
polos de resistencia. En
Sudáfrica, con
organizacións que se
opoñen ao
neoliberalismo. En
Zimbabue, cun activo
movemento operario. En
Nixeria, onde hai unha
loita popular contra as
compañías petrolíferas.
Co Foro Social Africano.
Aí e en outros lugares
está a futura e auténtica
autodeterminación de
África.♦♦

Francia recupera o diálogo cos EE UU e sela a alianza con Alemaña

Un Día D para as reconciliacións
FRANCK MEYER / PARÍS

O 6 de xuño de 1944 as tropas aliadas iniciaron unha invasión nas
costas da Normandía que acelerou a caída definitiva do réxime na-
zi e significou a liberación de Europa. O domingo no que se cum-
prían 60 anos do desembarco tiveron lugar as conmemoracións
do aniversario desta data clave da historia do século XX. Como
se desenvolveu e cal é o significado actual deste acontecemento?

Intre do encontro de George Bush, á esquerda, e Jacques Chirac en Normandía.

Nunha enquisa
publicada en Le
Figaro, á pregunta
de quén era o aliado
máis importante de
Francia, o 82%
contestou: Alemaña.
Hai dez anos
aínda foran
os Estados Unidos.
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O que o Irak
lles debe

aos EEUU
XOSÉ F. PÉREZ OIA

Vimos de escoitar a noticia do no-
meamento dun novo primeiro mi-
nistro (por suposto provisional)
no Irak. Non imos comentar as
concomitancias que existen entre
o moteado xaguar e os servizos
secretos dos EE UU nin a inocen-
te non inxerencia do Presidente
Bush II na súa designación. Limi-
tarémonos pois a un xigantesco
detalle: afirmouse que, a partir de
agora, Irak e o seu goberno terán
unha plena autonomía sobre os
seus recursos petrolíferos. Isto
soa moi ben. Desafortunadamen-
te non se nos dixo que as poten-
cias invasoras, con lóxica digna
do Gran Capitán, xa decidiran cal
era a débeda do Irak, que supoñía
(debido á guerra e outras falca-
truadas) a (agarrémonos) oito ve-
ces o seu Produto Nacional Bru-
to. Supoñendo que os iraquís de-
diquen a metade da súa “débeda”
a sufragar os seus gastos (que pa-
rece pouco) isto quere dicir que
os invasores tardarían en recupe-
rar a débeda 16 anos. Non imos
lembrar a Keynes, a Gran Crise
dos 30, o Plano Marshall aplica-
do a Alemaña e outras cousas de
parecida índole. Os inimigos de-
ben pagar, sobre todo se non per-
tencen ao industrializado Occi-
dente. Got mit uns!♦

GUILLERMO SANTOS / ROMA

Máis de duascentas mil perso-
as acudiron a Roma á mani-
festación contra a visita de
George Bush. Berlusconi, que
non quere escenificar unha
ruptura con Washington no
tema iraquí, quedou desen-
cantado por non se ter aclara-
do a data do final da invasión.

O goberno italiano e moitos ana-
listas da dereita transalpina pen-
saban que a visita do presidente
norteamericano, George Bush, a
Italia serviría para resolver a dú-
bida sobre o futuro das tropas da
coalición invasora do Irak. Ao
tempo que o Consello de Segu-
ranza das Nacións Unidas se
axuntaba para decidir unha nova
resolución sobre o futuro do país
asiático, o primeiro ministro ita-
liano, Silvio Berlusconi esgazaba
as súas últimas esperanzas de po-
der poñerlle data ao regreso das
tropas do seu país, gran gol de fi-
nal de campaña para as europeas.

Bush falou de traspaso de po-
deres, de apoio ao novo goberno,
de soberanía nacional para os ira-
quís –incluso dixo iso tan lóxico
pero incoherente coa súa política
de que el tamén se resistiría a un-
ha invasión no seu país– pero

non aclarou cando se producirá o
real traspaso de poderes.

Berlusconi non ficou conten-
te e as consecuencias da súa per-
manencia na alianza estadouni-
dense comprobaranse o próximo
13 de xuño. As enquisas dano co-
mo perdedor e por iso o goberno
debeu contragolpear con dous
anuncios. Un, grazas ás xestións
diplomáticas, vai ser o recibi-
mento triunfal dos tres funciona-
rios de seguranza italianos libera-
dos polo grupo das Brigadas Ver-
des no Irak. O outro é o que se
denominou “contrato cos italia-
nos”, unha proposta de fondo ca-

lado que subliña “a baixada de
impostos”. En realidade, os má-
ximos beneficiarios serán as em-
presas. A medida está considera-
da “un disparate” polo propio mi-
nistro do Tesouro, Giulio Tre-
monti, quen ve o perigo que sig-
nifica deixar o estado sen os re-
cursos que hoxe emprega para
asistir con subvencións amplos
sectores da industria. A economía
italiana non despegou nos últi-
mos anos. As empresas do noro-
este trasladaron moitas das súas
factorías á China, ao sueste asiá-
tico ou ao leste europeo.

As consecuencias a curto

prazo dunha manobra coma es-
ta, segundo moitos economis-
tas, pode ser un aumento da de-
socupación, incerteza nos mer-
cados e a queda no poder adqui-
sitivo do “italiano medio”, tal e
como os chama Berlusconi.

Contramarcha

Douscentos mil manifestantes re-
cibiron en Roma a George Bush.
Endiante, 10.000 policías esta-
ban na contramarcha. O éxito da
mobilización puido ser maior se
a esquerda non lle negase o
apoio. Os socialdemócratas man-
daron apenas representacións dos
seus poderosos sindicatos e orga-
nizacións e fixeron un chama-
mento –a través do ex primeiro
ministro, Massimo D’Alema, en
troques do secretario xeral da
Democracia Socialista, Piero
Fassino– a encher Roma de ban-
deiras multicores da paz. 

A manifestación transcorreu
case totalmente en paz, coas ha-
bituais cargas policiais. Mais no
abandono institucional xorde
unha dúbida, por que ninguén
se decata no mundo da política
de que hai un 82 por cento de
italianos que está en contra da
participación italiana no Irak?♦

As europeas serán un referendo da política de Berlusconi

Máis de 200.000 persoas
maniféstanse en contra de Bush en Italia

Cabeceira da manifestación pacifista de Roma do pasado 4 de xuño.



Era a primeira pelexa de Simón
González na categoría de pesos
pesados. Até o momento era o
campión dos semipesados e fora
tamén campión da categoría cru-
ceiro. Sempre dentro da Federa-
ción WAKO. González subira
dende os 85 quilos a 90 para po-
der competir, pero a simple vista
observábase que o aumento non
se producira por un incremento
de masa muscular. Así, o púxil
ourensán afincado en Vigo, víase
lento e pouco potente.

Fronte a el Anatoli Nossirev,
de 24 anos de idade e cunha téc-
nica de boxeo impecábel, que
lembraba á máis pura escola so-
viética. De feito, coa súa curta
idade xa competira en 35 oca-
sións en boxeo e noutras 25 en
kick boxing. Contabilizou en to-
tal 55 vitorias e tan só cinco de-
rrotas na súa carreira. Xa dende
o comezo do combate viuse a su-
perioridade do seu opoñente, que
ademais de ter máis forza de pe-
gada, “soubo aproveitar moi ben
a súa envergadura”, como recor-
dou o propio González ao rema-
te do combate.

Estaban pactados 12 asaltos
de dous minutos cada un. Simón
González demostrou ter un gran

dominio da perna. Porén, non foi
capaz en ningún momento de
manter a distancia o seu opoñen-
te. Nossirev foi capaz de romper
a garda do galego case sempre.
Cun gran control dos ganchos e
dos puños circulares conseguiu
impactar en numerosas ocasións
na cara de González, que axiña
comezou a sangrar pola cella de-
reita. González queixouse de dú-
as testadas propinadas polo ruso
cando ambos púxiles se amarra-
ban para descansar. Os xuíces
atenderon as demandas do gale-
go e penalizaron o ruso con dous
puntos menos. A segunda testada
foi moi polémica e o público res-
pondeu con asubíos. 

A partir do cuarto asalto,
González tiña xa a cara moi in-
chada polos numerosos puñazos
recibidos. Foi aí cando se produ-
ciu o primeiro parón da velada
para que o galego fose atendido
na esquina. Os servizos médicos
non foron quen de pararlle o san-
gue da cella e a pelexa foi nova-
mente parada no quinto e no sex-
to asalto. No sétimo round os
xuíces decretaron o final da pele-
xa “por decisión médica”, xa que
González non podía seguir.

En condicións normais e co-

mo viña pasando até agora tanto
en boxeo como en kick boxing,
cando un púxil non pode seguir
polos golpes recibidos, perde o
combate. Mais, sorprendente-

mente, os xuíces decidiron con-
tabilizar até o sexto asalto os
puntos de un e outro ante o
asombro de Nossirev e o enfado
do público.

Sorprendentemente, o gaña-
dor aos puntos foi Simón Gonzá-
lez. Algo insólito. Acadaba deste
xeito o título dos pesos pesados
da Federación WAKO aos 40
anos de idade. Foi entón cando
se produciu un divorcio definiti-
vo entre o público e o púxil. En-
tre berros de tongo, tongo e asu-
bios, González prometeu darlle o
desquite a Nossirev nun prazo
inferior a un ano. Este podería
ser o derradeiro combate do ga-
lego como profesional. “Paseino
mal en varias fases do combate.
Foi unha pelexa moi dura. Nossi-
rev é alto e sabe utilizar a súa es-
tatura”. Deste xeito resumía Si-
món González como vira o com-
bate.

Federación WAKO

O kick boxing introdúcese no Es-
tado español en 1978 da man de
Dominique Varela. Daquela inte-
grouse na Federación Española
de Karate. Baixo ese nome deno-
minábase xa no Estado a modali-
dade tailandesa, chamada agora
thai boxing ou moai thai. Dife-
rénciase do kick boxing america-
no en que neste só se permite pe-
gar cos puños e coa perna por ri-
ba da cintura. O moai thai permi-
te pegar con puños, cóbados, per-
nas e xeonllos en todo o corpo. 

Existen numerosas federa-
cións de kick boxing en todo o
mundo. Unha delas é a WAKO,
que agrupa a loitadores de distin-
tas partes do mundo, aínda que
están ausentes os países asiáticos
e os Estados Unidos, onde están
os mellores loitadores.♦
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Gañou aos puntos grazas a unha polémica decisón dos xuíces

Simón González
campión do mundo de ‘kick boxing’

RUBÉN VALVERDE
Simón González acadou o polémico título de campión do mundo dos
pesos pesados de kick boxing americano da Federación WAKO. A vi-
toria foille outorgada polos puntos ante o ruso Anatoli Nossirev tras
sete asaltos. Os xuíces foron xenerosos de máis cun Simón González
que apenas foi quen de inquietar o seu rival. O público, que nun
principio estaba co púxil galego, entendeu como inxusta a decisión
final e rematou a velada cunha grande asubiada e berrando “tongo”.

Simón González visibelmente afectado polos golpes do ruso Nossirev.



Vinte anos
de A Quenlla
O grupo A Quenlla vén de cumprir 20
anos de traballo na música e para con-
memoralo acaba de publicar o dobre
disco Silencios na memoria, no que re-
collen temas que despois da guerra non
se puideron interpretar en público e can-
cións populares esquecidas. Con nove
músicos na actualidade, a formación en-
cabezada por Mini e Mero, despois do
seu paso por Fuxan os Ventos, presenta
un traballo no que ademais de cancións
de festa teñen unha forte importancia
as de contido político como a dedica-
da aos executados da Fronte Popular.♦

E. Pedreira, premio
de microrrelato
A pasada semana entregáronse os pre-
mios da terceira edición do certame de
microrrelatos Carlos Casares, organiza-
dos en memoria do autor de Vento Feri-
do. O primeiro recaeu na escritora Em-
ma Pedreira polo súa obra Rota. No ac-
to celebrado no Liceo de Ourense parti-
ciparon o presidente da entidade, Xosé
Carlos Martínez-Pedrayo, Xavier Ca-
sares, en nome da fundación Carlos
Casares e Marcos Valcárcel director da
sección de literatura do Liceo. Tamén
recibiu un accésit o relato O mar, do
vigués Xosé Alfredo Naz Fernández.♦

O novo
de Suso de Toro
Despois de Españois todos e Nunca
Máis, Galiza á intemperie, Edicións Xe-
rais vén de publicar o libro Ten que doer.
Literatura e identidade, do escritor Suso
de Toro. Para este volume, Rexina R.
Vega realizou unha escolma dos artigos
xornalísticos escritos polo santiagués
que teñen como obxecto a reflexión lite-
raria e cultural. Todos estes traballos fo-
ron publicados con anterioridade en di-
ferentes medios, tanto nos galegos A
Nosa Terra, La voz de Galicia ou Viei-
ros, como en xornais de ámbito estatal
como El País, ABC ou La Vanguardia.♦

En Pé de Pedra,
case listo
Vénse de presentar a programación da
novena edición do festival compostelán
de danza ao aire libre En Pé de Pedra,
organizado polo Teatro Galán, na que se
inclúen máis de vinte actuacións e sete
estreas a cargo de diferentes compañías
internacionais. Polas rúas e prazas da ci-
dade actuarán dende o 25 até o 27 de xu-
ño a coruñesa Bárbara Monteagudo, os
franceses Ariadone, os alemáns Janet
Rühl-Arnd Müller e os madrileños Pro-
visional Danza, entre outros. Paralela-
mente exhibirase a mostra fotográfica
realizada pola ourensá Mónica Couso.♦
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anuel Álvarez Torneiro foi escollido finalista do
Premio Nacional de literatura co seu poemario Epi-
centro, editado pola colección Tombo da Deputa-
ción de Pontevedra. Outro galardón de moi dife-

rente índole foi o que gañaron tres sindicalistas lucenses condena-
dos por faceren un piquete informativo durante a folga xeral de
xuño do 2002. O premio ‘Roberto Vidal Bolaño’ valorará anual-
mente o compromiso con Galiza e as súas clases proletarias, se-
gundo a definición das Redes Escarlata, organizadores desta ho-
menaxe ao xa desaparecido actor e dramaturgo. A Coruña é sede,

desde o 10 de xuño até o 12 de setembro, dunha mostra de pinto-
res surrealistas, que incluirá obras de Maruxa Mallo e Eugenio
Granell, amais de Max Ernst, Dalí, Duchamp, Magritte, Man Ray
e Tanguy, entre  outros. Destaca a presenza dos famosos Cadáve-
res exquisitos, os xogos do movemento parisino da superación da
realidade. Algo así tamén quixo facer James Joyce co seu Ulises.
Cada ano, o 16 de xuño Dublín homenaxea esta obra fundamen-
tal na literatura contemporánea co seu Bloomsday, data que co-
memora aquela xornada do 1904 na que Leopold Bloom e
Stephen Dedalus percorrían a cidade na súa peculiar odisea.♦

M

Mini e Mero.

Enma Pedreira
vista por

Calros Silvar.

Actuación de Hisako
nunha pasada edición

de En Pé de Pedra

AAllffrreeddoo  CCoonnddee
‘‘FFaallttaa  uunnhhaa  lliinngguuaaxxee
qquuee  iilluussiioonnee’’

A.N.T.



O 30 de agosto de 1979 morreu
Celso Emilio Ferreiro. Cúm-
prense agora vintecinco anos, e
aínda que ao escritor de Cela-
nova xa se lle adicou, en 1989,
o Día das Letras Galegas, e ve-
ñen de saír publicacións recopi-
latorias exahustivas, segue pen-
dente de darse ao prelo moita
obra, parte da cal se anuncia pa-
ra dentro de poucos meses.
“Non temos presa –asegura
Luis Ferreiro, fillo do poeta e
director da Fundación Celso
Emilio Ferreiro–, do que se tra-
ta é de ir sacando as cousas no
seu momento, ben traballadas e
buscando, máis que cantidade,
difusión. Ese é o empeño prin-
cipal da fundación e produto
desa colaboración é a saída des-
tes recentes libros en Xerais”.

Nos próximos meses edita-
ranse dúas novas obras, unha
que recolle os traballos publica-
dos en Faro de Vigo entre 1950
e 1962 e outra coas colabora-
cións que publicou sobre litera-
tura galega en ABC, ambas e
dous en castelán. O traballo so-
bre as colaboracións no Faro es-
tá preparándoo Ramón Nicolás,
un dos mellores especialistas na
obra do celanovense, e recolle
material de diferentes épocas.
Unha das seccións foi fixa, entre
1950 e 1956, co título La jaula
de los pájaros raros, e aínda que
se chegou a anunciar que sairía
nun volume con prólogo de Ca-
milo José Cela, o proxecto que-
dou arquivado. Como con ou-
tros materiais de Celso Emilio,
moitas das historias que alí se
contan foron recuperadas e reu-
tilizadas como material narrati-
vo nalgunhas obras posteriores
como A fronteira infinda e A ta-
berna do galo.

A partir deses textos define

Mónica Góñez a Celso Emilio
Ferreiro como “defensor dos
homes e da humanidade, fustri-
gador sempre da inxustiza en
calquera das súas caras. Este é
o espírito que caracteriza ta-
mén as súas obras en prosa no
que foi o seu idioma, co que
xogou con incríbel expresivi-
dade e destreza lingüística”.

Memorias de nunca e
Cabronario

Memorias de nunca é un título
anunciado polo propio Celso
Emilio cando en 1978 publicou
en Edicións Castrelos A taber-
na do galo. Alí dicíase que este
non era senón o avance dun tra-
ballo máis ambicioso, a cabalo
entre a literatura e as memorias,
como realmente é A taberna do
galo. Luis Ferreiro confirma a
existencia deste material ao que
Celso Emilio non puido dar for-
ma definitiva, pero que estaría
en condicións de converterse
nunha nova obra cun adecuado
traballo de edición. 

Xunto con algunha outra
prosa dispersa que se poda ato-
par en galego serían os únicos
textos no noso idioma penden-
tes dunha futura edición para a
que Luís Ferreiro non ten ur-
xencia, “non queremos sacar
por sacar. Ademais deses traba-
llos de prensa agora vai sair un-
ha tradución ao francés de Lon-
ga noite de pedra e unha nova
versión en castelán, e hainas
pendentes ao inglés e ao ruso.
Ademais non hai moitos meses
demos permiso para publicar
dez poemas nunha enciclope-
dia da poesía universal do sé-
culo XX que realizou unha edi-
tora irlandesa”. 

En castelán tamén hai ma-

terial poético por sair. Unha
parte foi agrupada no seu día
por Celso Emílio co suxerente
título de Cabronario, unha
obra satírica de moita forza, se-
gundo explican Ferreiro e Ni-
colás, con moitos poemas anti-
franquistas. Sen estar concebi-
dos como libro tamén perma-
nece descoñecida toda a produ-
ción poética feita durante os
anos da guerra civil.

Finalmente o outro material
que requerirá un profundo tra-
ballo de escolma, pero que terá
no seu momento singular intere-
se, é o enorme epistolario dun

Celso Emilio Ferreiro que ade-
mais dunha actividade política
intensa –aparece entre os funda-
dores da Unión do Povo Galego
e con carné do Partido Socialis-
ta cando morreu–, tivo relación
e amistade cos escritores máis
importantes da  súa xeneración.

Ademais, Celso Emilio Fe-
rreiro é un dos poetas galegos
de meirande proxeción popular
mercé á musicación dos seus
poemas, “até 300 cancións co-
as súas letras están rexistadas
na SGAE, a máis recente delas
a versión que fixo Carlos Nú-
ñez de María Soliña”, manifes-
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Os inéditos de Celso Emilio Ferreiro
Memorias de nunca e Cabronario aparecerán nos próximos anos

A.N.T.
Trinta persoas foron as convo-
cadas o día 9 de xuño pola
Consellaría de Cultura en Com-
postela á primeira reunión da
Mesa polo Libro, que deberá
ter realizado os seus diagnósti-
cos o vindeiro 20 de outubro e
a aprobación definitiva dos
mesmos o 15 de novembro. Se-
rá inmediatamente despois can-
do se den os pasos precisos an-
te as Consellerías de Economía
e Industria e Comercio para
acadar a declaración de sector
estratéxico e apresentar ao go-
berno para a súa remisión ao

Parlamento de Galicia as futu-
ras leis do libro e bibliotecas.

A Mesa decidiu a creación
de tres comisións de traballo:
o libro como industria, as bi-
bliotecas e o libro. A primeira
delas estudará o sector como
xerador de riqueza e emprego
e todo o relativo á renovación
tecnolóxica e a adaptación ás
novas tecnoloxías. As conclu-
sión deberán servir para a de-
claración pola Xunta do edito-
rial como sector estratéxico.
As outras dúas comisións te-
rán como misión a elaboración
das leis de Bibliotecas de  Ga-

licia e Lei do Libro de Galicia.
A Mesa está presidida polo

Conselleiro de Cultura, Xesús
Pérez Varela, e como vicepre-
sidentes Celso Currás, Conse-
lleiro de Educación e María do
Carme García Campelo, direc-
tora xeral de Promoción Cultu-
ral. Os outros compoñentes por
parte da Xunta son o subdirec-
tor xeral de Promoción Cultu-
ral, Xavier Senín, o director
xeral de Centros e Ordenación
Educativa, Alberto González
Armesto, o director xeral de
Política Lingüística, Xesús
Paulo González Moreiras e o

xefe de servizo do libro e bi-
bliotecas, Daniel Buján.

O sector está representado
por Fabiola Sotelo (Asociación
de Editores), Xaime del Corral
(Federación de Libreiros), Car-
los Docampo (Asociación de
Artes Gráficas), Euloxio R.
Ruibal (Asociación de Escrito-
res), Luís González Tosar (Pen
Clube), Xosé Mª González
Clemente (Asociación de Tra-
dutores), Manuel Cráneo (Aso-
ciación de Ilustradores), María
A. Díaz Bernárdez (Anabad),
Manuel Grueiro (Asociación
de Bibliotecarios), Pilar Sam-

pedro (Galix); estarán na mesa
en canto sexan representantes
desas organziacións. A título
persoal foron convocados ta-
mén para formar parte da Me-
sa, Isaac Díaz Pardo, Xaime
Isla, Francisco F. del Riego,
Víctor F. Freixanes, Xulián
Maure, Manuel Bragado, Pe-
dro Lucas, Xesús Couceiro,
Manuel Casal, Dolores Cabre-
ra, Miguel Anxo Fernán Vello,
Blanca Ana Roig, Carlos del
Pulgar, Xosé Ballesteros, Xosé
Fernández Puga, Francisco
Rodríguez Iglesias e María
Luísa Melón.♦

Reúnese a Mesa polo Libro,
que culminará os seus traballos en outubro

XAN CARBALLA
A saída da Poesía galega completa, anotada por Ramón Ni-
colás, e un tomo da Obra Narrativa, compilada por Mónica
Góñez, ambos en Xerais, traen á actualidade a obra de Cel-
so Emilio Ferreiro no vinte e cinco cabodano da súa morte.
Do poeta celanovés aínda se conservan tesouros inéditos, en
galego e castelán, que irán publicándose nos próximos anos.

Abaixo, cartel diseñado polo propio Celso Emilio Ferreiro para o Día da Patria do ano 1972 (Arquivo UPG).
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A.N.T.
A Fundación Carlos Casares
inaugurou a primeira edición
dos Diálogos de Mariñán, con
vocación de cita de debate
anual. A programación do pri-
meiro día xuntou en parellas a
Bieito Iglesias e Javier Alfaya,
baixo a moderación de Antón
Baamonde e a Lola Beccaría e
Marilar Alexandre, co arbitraxe
de Ramón Loureiro. Os temas
de fondo Localismo e cosmo-
politismo na literatura e Os es-
critores e as súas mediacións.

A segunda xornada foi adica-
da a falar na sesión matutina de
Escritores e Patrias. Antón Ri-
veiro Coello foi o introdutor dos
ponentes, Bernardo Atxaga e Ma-
nuel Rivas. O vasco entrou a fon-
do lembrando como nocións co-
múns, paraíso, utopía ou  patria,
pensadas como lugares ideais que
todo o resolverían, fican condena-
das ao fracaso, pero renacen en
cada xeración baixo o tellado do
concepto da nación, que se ben
ten unha clara dimensión política
tamén se refire á expresión cultu-
ral. Debullou através de diversas
anécdotas biográficas a súa pro-
pia formación e evolución, desde
o credo que unía vasquismo e
modernidade do que sinalou a
Jorge Oteiza como o seu grande
impulsor á comprensión do fenó-
meno social do escritor, “que
sempre está buscando unha caixa
de resonancia social. Unha vez fi-

xen un artigo sobre música do-
decafónica e ao pouco, para a mi-
ña sorpresa, xa me estaban convi-
dando a un encontro de escrito-
res”. Atxaga recoñeceuse un ena-
morado da língua “porque todo o
amoroso paréceme de grande
axuda na creación, aínda que o di-
ñeiro tamén pode selo”. Fiel en
definitiva ao euskera, lembrou
que cando dixo que escribía en
vasco houbo quen lle preguntou
“pero entón, de que escribes?”, e
apuntou un aviso “os cambios de
lingua son un risco enorme. Co-
mo dicía Pessoa, cando se perde
unha fé pérdense todas”. 

A intervención de Rivas re-
sumiuse na reivindicación dun
dos principios das Irmandades
da Fala, tamén retomado polo
Partido Galeguista: “Galicia,
célula de universalidade”.

Nélida Piñón e Luis G. To-
sar, marcados por Xavier Alcalá,
desenvolveron o tema da litera-
tura e a memoria. A escritora ga-
lego-brasileira, fixo un porme-
norizado percorrido polo usos
do recordo, “a memoria é un pri-
vilexio humano e non existe in-
vención sen memoria”, con ide-
as apuntaladas por Tosar que
contou a súa experiencia auto-

biográfica como escritor amante
e desprezador da memoria e pe-
chando o círculo Alcalá: “a li-
teratura non é memoria, pero é o
repertorio do escritor”.

A derradeira xornada con-
tou coas intervencións de Da-
río Villanueva e Luís Suñén. O
primeiro negou que o fin do li-
bro esteña próximo e uniuse á
idea de que “no local está moi-
tas veces o universal”.

O encontro, ao que asisti-
ron moitos escritores galegos,
pechouse cun fiadeiro sobre as
lembranzas dos que coñeceron
e trataron a Carlos Casares.♦

Reflexión sobre memoria e literatura
nos Diálogos de Mariñán
Nelida Piñón, Atxaga, Bieito Iglesias e Luis Suñén
entre os ponentes

A pistola
de Vázquez
VÍTOR VAQUEIRO

Vexo na imprensa diaria
unha fotografia: aparece
nela un grupo de sindica-

listas portando cadanseu cartaz,
todos eles idénticos. No cartaz
ve-se a Francisco Vázquez,
rexedor coruñes, fotografado se-
gundo un encadramento que
abranxe a parte superior do seu
corpo, desde a súa cintura. Adi-
viña-se nel unha expresión ame-
azante, que se alonga no seu
brazo esquerdo, dirixido cara ao
espectador. Ao cabo do seu bra-
zo figura –como acontece en to-
dos os humanos– a sua man, que
terma dun revolver, lembrando a
coñecida foto que William Klein
tirou a meados da década dos 50
en Nova Iorque.

Se lembrarmos o desexo
manipulador da fotografia,
debemos recuar practicamente
até as suas orixes, pois, mesmo
dentro dun território considera-
do tradicionalmente o fiel
reprodutor da realidade, como o
fotoxornalismo, xustamente aí,
exercerá os primeiros intentos
de fotomontaxe con imaxes
procedentes da Comuna de Pa-
rís. A sucesión de “calotes” grá-
ficos, deitaria unha longa
renque de fotos que abranxerian
desde Felice Beato até a
fotografia de Groucho Marx e
Rambo en conversa animada
publicada polo The New York
Times, desde Alexander
Gardner a Weegee, desde o cor-
vo mariño de Alaska, deslocado
no tempo –2 anos– e no espazo
–vários miles de quilómetros–
até a primeira guerra do Golfo,
ou a fotografia do xeneral Sch-
warzkopf, posando “após da
guerra” con soldados entre os
que se achaba un falecido. 

A dia de hoxe, case
constitúe unha lei histórica que
todo aquilo que a Humanidade
tivo ao seu alcanzo, utilizou-no:
cando dominou os princípios da
aerostática, voou. Mália o terror
que iso supuña, a enerxia nucle-
ar con obxectivos escaladrantes
e os avanzos científicos aplica-
ran-se en multitude de matérias,
queira-o ou non a Conferéncia
Episcopal. A conxunción do
computador e de programas
deitan dados esclarecedores: hai
15 anos o 10% das fotografias
que se publicaban na imprensa
norteamericana foran manipula-
das.  Hoxe mesmo, o concello
de Coín (Málaga), convoca un
concurso de fotografia de tema
libre e anuncia que non se
admitirán fotografias “manipu-
ladas por ordenador y demás”.
Fervo de ánsia por saber como
detectaria o xuri nomeado polo
concello unha fotografia que
apresentase, por poñermos un
caso, o mexicano Pedro Meyer.

Por todo isto é polo que
reivindico o papel da fotogra-
fia asociado ao da arte, a sua
capacidade de mentir e
construir ficcións e, ao mesmo
tempo, o non acreditarmos en
nengunha fotografia que se
nos mostre como documento.  

E si verdadeiramente a fo-
to de Francisco Vázquez fose
auténtica?♦

Nélida Piñón, Xavier Alcalá, Luís G. Tosar e Damián Villalaín durante unha das sesións.                                     XAN CARBALLA



Título: Segunda convocatoria.
Autor: Xosé Antonio Perozo.
Edita: Xerais.

Segunda convocatoria é unha
colectánea de catorce relatos,
de extensión variábel e de lec-
tura rápida, onde o autor de
Llerena (localidade natal, e ta-
mén lugar onde localizou a ac-
ción dalgúns contos presentes
aquí) xoga a ofrecer segundas
oportunidades. As personaxes
son reais (como Franco) ou
imaxinarias, mais isto é o de
menos, o importante é que son
personaxes literarias que teñen
segundas citas
coa historia,
que poden, en
maior ou me-
nor medida
dialogar con
ela. Ás veces,
esta segunda
convocatoria
só se produce
despois da
morte, tal é o
caso de “O úl-
timo disfra-
ce”, o relato que enceta o volu-
me, relato en tempo de másca-
ras, nuncio da concepción da
vida que imos atopar. 

O caso de “O último disfra-
ce” e tamén o de “Ausencia”.
Nestes casos a atmósfera do re-
lato tínguese dun saudábel liris-
mo, ben mensurado e incorpo-
rado ao desenvolvemento da ac-
ción. Noutras ocasións, como,
por exemplo, no segundo relato,
“O pintor e a modelo”, non é
precisa a morte; a segunda con-
vocatoria acontece de maneira
natural, inclusive é previsíbel
que aconteza, mais agora o re-
sultado non é precisamente po-
sitivo. Tampouco o será en “Se-
gunda convocatoria”, cuarto re-
lato e de onde o volume toma
nome, máis paradigmático que
o anterior sobre o que supón o
segundo encontro, segundo en-
contro para consumar algo que
se deixou a medias antes e que
nin moito menos serve para re-
cuperar parte do perdido, senón
que como moito é unha vitoria
de consolación. 

Tamén pode haber decep-
ción, coma no caso de “Hai un-
ha muller”, onde o protagonis-
ta coñece por fin á muller da
voz que o engaiolaba cando era
neno. Ou derrota sen paliati-
vos, o que acontece (neste caso
é unha segunda oportunidade
no xogo) en “Gañotes”, e aínda
máis en “Paredes de papel”, re-
lato que se adentra no eidos da
promiscuidade sexual.

En “Lola, a do Papagaio”,
máis que a segunda convocato-
ria ou segundo reencontro, o
relato centra o seu interese na

dureza da vida, reivindicando o
valor dos loitadores a quen a
vida se lles fai costa arriba, aín-
da que socialmente non estean
alá ben vistos, como é o caso
das prostitutas. 

Nin tampouco sempre a se-

gunda convocatoria é entre dúas
persoas, Xosé Antonio Perozo
dotou o volume da suficiente
variedade como para que cada
relato sexa algo diferente e que
non soen a esquema repetido.
Por exemplo, en “PHD”, onde

Franco se reencontra coa histo-
ria e o seu xuízo, pois ela hanos
xulgar a todos e nin os ditadores
lle escapan; relato este que fe-
cha o volume, e o de máis cor-
po, no que é de salientar a per-
sonaxe do ditador. Nel aparece
moi ben configurada a violencia
latente nun ser que adoita auto-
controlarse, acostumado a ser
dono da situación porque sabe
ser dondo de si mesmo. 

Outro ben distinto relato
onde o valor da memoria xoga
papel crucial é en “Futuro per-
fecto”, neste caso o reencontro
é o do pintor protagonista coa
súa propia historia e coa súa
obra. Algo polo estilo acontece
en “Ausencia”, aquí si hai re-
encontro, mais entre unha per-
soa e un espírito (algo así xa
ocorría no relato que enceta o
libro). E non esquenzamos,
neste mangado, “Transmigra-
ción”, onde son as ideas as au-
ténticas protagonistas.

A distancia entre as convoca-
torias, encontros, ben pode supo-
ñer un convite a desprazamentos
no tempo, e velaí o avó que via-
xa no tempo para falar co neto,
en “O número”. Ou “Hai unha
muller”, onde no desenvolve-
mento da acción teñen moita im-
portancia as premonicións. E fi-
ca aínda un outro relato por co-
mentar, “Pretérito imperfecto”,
no que o protagonista dialoga
coa historia de amor da súa nai.

Con todo non son as segun-
das convocatorias ou encontros
o único foco de interese dos re-
latos. Xosé Antonio Perozo
soubo vestilos moi ben, inse-
ríndoos en atmósferas e am-
bientes líricos, ou de misterio,
mesmo de medo ou ciencia fic-
ción. De xeito que nos relatos
funciona un plus engadido á
curiosidade das segundas con-
vocatorias. Alén de que as con-
vocatorias non obedecen sem-
pre, como acabamos de ver, á
mesma fórmula. 

O resultado é un libro de re-
latos de lectura amena, que non
cansan, onde uns relatos tiran
dos outros e están rematados a
tempo, sen enfadosas e tediosas
análises. O uso do resumo de-
mostra un narrador eficiente
que non se entrega a virtuosis-
mos, práctico, sobrio, sen que
iso lle impida afectividade á
hora de trasladarnos toda a ma-
xia da narración. Un volume
sen excesos nin eivas, ao que o
único que pode opoñérselle é
que o autor non crea un chisco
máis na fórmula e lle dera algo
máis de corpo ao libro; haberá
quen pense así, mais ningún li-
bro está obrigado a ter un deter-
minado número de páxinas.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Información
alternativa
¿De qué medios disponemos? é
un volume editado pola Univer-
sidad de Alcalá que coordinan
Gonzalo Romero Izarra e Luis
Cerrón Jorge. Nel ten-
tan definir
como se
difunde nos
medios de co-
municación a
expresión
colectiva
social e como
enfocar o seu
uso no traballo
educativo. Dife-
rentes expertos
explican como a información é
un método fundamental para
cambiar comportamentos e acti-
tudes inxustas.♦

Dous históricos
A colección ‘Galegos na histo-
ria’ da editorial Ir Indo publica
agora dous novos  libros. Xulio
Ríos fai a bio-
grafía de Lois
Tobío,
diplomático
antes da guerra
e figura funda-
mental para en-
tender a presen-
za de Galiza no
plano
internacional.
Valentín Arias
pescuda na vida
de Avelino Pousa
Antelo, o actual
presidente da Fundación Caste-
lao, un activo galeguista.♦

Repúblicas bálticas
Elina Malamud e Héctor
Dinsmann percorren Lituania,
Estonia e Letonia após a súa
independencia da URSS xa
hai máis de dez anos. Los
pueblos del ámbar
é unha viaxe
por estas repú-
blicas, enclave
fundamental
na historia de
Europa e
exemplo da no-
va Europa, que
vive unha dura
adaptación des-
de o socialismo
ao mercado úni-
co da UE. Edita Txalaparta.♦

Recordo
da guerrilla
Seguir os pasos de tres
dirixentes das guerrillas
antifranquistas corenta anos
despois de fuxiren
de España. Ese
é o cerne d’O
regreso dos
maquis, de Car-
los G. Reigosa.
Libro de viaxes
e conversas, me-
tade xornalismo
metade historia
contemporánea,
coa forza dunha
novela e o rigor dun ensaio.
Edita Xerais.♦

O uso do
resumo
demostra
un narrador
eficiente
que non se
entrega a
virtuosismos.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. ORIXE.
Séchu Sende.
Galaxia.

2. O CÓDIGO DA VINCI.
Dan Brown.
El Aleph.

3. OS MEUS OLLOS.
Ramiro Fonte.
Xerais.

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

5. SOLIMÁN.
Xesús Fraga.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. RESISTENCIA, GUERRILLA E

REPRESIÓN.
Bernardo Máiz.
A Nosa Terra.

2. HISTORIA DE GALICIA.        
Ramón Villares.
Galaxia.

3. NORMAS ORTOGRÁFICAS E
MORFOLÓXICAS DO IDIOMA
GALEGO.

VV AA.
RAG.

4. ESPAÑOIS TODOS.
Suso de Toro.
Xerais.

5. DIATRIBAS MANUELINAS.
Antón Capelán. 
Laiovento.

Tabela das letras

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

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

Se a vida nos dese
unha segunda oportunidade
A sobriedade dun escritor experto

Xosé Antonio Perozo.
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Título: Discurso sobre o Fillo de Puta.
Autor: Alberto Pimenta.
Dirección, dramaturxia, iluminación e 
selección musical: Xerome Calero.
Reparto: Berta Calero, Patricia Alafaia, 
Marco Antonio Álvarez, María Lagarón, 
Xerome Calero, Verónica Codesido, Bea-
triz Míguez e Pablo Puga.
Produción: Máscara Produccións.

Un texto literario que viaxa ao
teatro para mudar en espectácu-
lo entra noutra dimensión. O
planeta da representación ten
unha forza de atracción particu-

lar e unha vez que a letra entre
no seu campo pode resultar mes-
mo unha obra
diferente .  O
Discurso sobre
o Fillo de Puta
de Alberto Pi-
m e n t a  é  u n
i n t e r e s a n t e
exercicio de es-
crita convertida
en materia tea-
t ra l .  Trátase
dun manifesto
anti-moralista
de humor ace-
d o  q u e  d a s
mans de Xero-
me Calero sae
vestido come-
dia na que o
p e s i m i s m o
básico do tex-
to aparece
humanizado polo exercicio de
Máscara Produccións.

A primeira sorpresa do
público é a do discurso da in-
famia recitado por sete perso-
naxes coa entoación de quen

conta a vida sexual do mexillón.
Sobre as redes de sentido que o
traballo de Máscara Produccións
tece coa letra de Pimenta voa un-
ha paradoxa intensamente teatral
como é a diferencia entre a in-
tensidade do que se di e a indo-
lencia do coro. A textura dramá-
tica descansa sobre os move-
mentos e transicións do grupo
pero tamén sobre a distancia coa
que o coro relata os seus avisos
contra os que queren invadir
Troia e, sobre todo, contra os que
xa intervén na vida diaria da ci-
dade heroica. O Fillo de Puta es-
tá en toda parte pero non se sabe
moito del. Mesmo non aparece
no diccionario. Esta é a xustifi-
cación de que nos conten os seus

riscos distintivos e lugares no
que campa.

A segunda estratexia dramá-
tica é a de parodiar un recitado
moral sobre un texto anti-mora-
lista feito a partir de afirmacións
categóricas que anuncian un si-
loxismo onde afinal non hai
máis que unha dúbida. Hai fillos
de puta por acción e por omisión
pero hai moitos fillos de puta
frustrados. Os mesmos recita-
dores chegados ao escenario co-
ma unha procesión de apareci-
dos semellan saber do asunto
por experiencia. A tautoloxía
chega ao delirio de explicarnos
que por moitas aparencias que
pode asumir, o fillo de puta é,
sobre todo, un fillo de puta. 

A zooloxía do
fillo de puta com-
prende o nacional
e internacional, o
de tempo parcial e
dedicación exclu-
siva, o público e o
privado etc. pero
no medio de tanta
vinganza de autor
sobre a ruindade e
os seus protago-
nistas, a represen-
tación revélanos
que o tal Fillo de
Puta ten que mo-
rrer ao fin e ao ca-
bo e aprendemos
que toda a súa vida
e só comprensíbel
en función da mor-
te. Se cadra resuci-
ta, mais por fin sa-
bemos que o Fillo

de Puta viviu, sobre todo, para o
momento de gloria do seu fune-
ral. A clasificación tan especiosa
estaba a un paso de completar a
casuística completa do Fillo de
Puta pero de pouco nos ha servir
se é certo, como din, que resuci-
ta.

O público segue a broma de
Máscara con moita atención
até descobrer no propio discur-
so escénico a ironía carnal e
pesimista do que se conta, me-
tida entre os brillos desconcer-
tantes de moitos lugares co-
múns e referencias coloquiais.
Afinal agradece con aplausos o
curso acelerado.♦

G. LUCA

Libros ‘gordos’
Kalandraka racha o mito de
que os máis pequenos non
aturan textos longos. Na súa
colección ‘Tiramillas’
aparecen agora dous títulos
orixinalmente escritos en
alemán. O
guindastre,
escrito e
ilustrado por
Reiner Zim-
nik,
traducido ao
galego por
Dolores
Romai; e Mu-
letas, do xa
clásico Peter
Härtling,
acompañado
de debuxos de
Iván Suárez,
vertido ao ga-
lego por Xosé
Martínez. Dú-
as historias ac-
tuais que lles
falan aos pequenos do que ven
cada día. A dor da guerra e a
maxia da vida cotiá
convértense en fíos polos que
enlear o lector até a derradeira
páxina.♦

Contos de hoxe
Nenas coas ideas claras e ben
intelixentes. Así son as
protagonistas
de Meu avó o
Presunto, de
Paloma
Bordons e
Búscase mozo
principesco, de
Blanca
Álvarez. No
primeiro, Lola
descobre aos
nove anos un
velliño que di
ser seu avó e que
garda moitos
misterios. No se-
gundo,
cóntasenos unha
historia dun rei-
no onde unha
princesa se nega
a asumir o seu papel e rexeita
o seu destino de conto de
fadas. Edita Rodeira na súa co-
lección ‘Tucán’.♦

O mestre
Roald Dahl
Roald Dahl, autor da inesque-
cíbel Matilda, chega agora ao
galego outravolta a través d’A
marabillosa medicina de Ge-
orge, editada por Xerais e
con
ilustracións
de Quentin
Blake. O pe-
queno
George, un
fedello que
non pode ficar
quedo, ten que
quedar na casa
un sábado pola
mañá para ter
conta da avoa e darlle a súa
menciña. Pronto descubrirá
que a velliña é bastante teimo-
sa e que vai ser mellor prepa-
rarlle un remedio feito por si
mesmo.♦

Manual para identificar canallas 
Máscara leva a escena un texto de Alberto Pimenta

Título: Traxectorias. Obra poética (1977-2002).
Autor: Vítor Vaqueiro.
Edita: Espiral Maior.

Con Traxectorias (1977-2002),
Vítor Vaqueiro recolle a súa
obra poética publicada, cinco
libros –aínda que un deles, Ca-
miño de Antioquía (1981), foi
posteriormente incluído en A
fraga prateada (1983)–, máis
dous inéditos. Incorpóranse ta-
mén os diferentes prólogos e
páxinas limiares que aparece-
ran nas primeiras edicións. A
todo engádase un interesante
–por diversos conceptos– pró-
logo do autor, onde o poeta fa-
la da súa relación coa poesía,
coa “escrita” de poesía.

Hai anos –xa vinte– quen
isto asina falaba nestas mes-

mas páxinas da “falta de emo-
ción” da (ou na) poesía de Va-
queiro. Foi un erro, máis que de
perspectiva, de percepción: a
emoción, no poema, está nas
palabras, na súa disposición. É
dicir, a emoción non está nin

aquén nin alén dos poemas, se-
nón no interior das palabras que
o compoñen. E a emoción desta
poesía –como en toda– esta na
esencia da Pa-
labra: devas-
tación, recons-
trución, fractu-
ra (p. 248).

Talvez ha-
bería de come-
zarse a ler o
volume polo
último libro,
Teoría do co-
ñ e c e m e n t o ,
porque nel, so-
bretodo, Va-
queiro instala o
seu eu poético no conforto da
madureza (in mezzo del cammin
di nostra vida, permítase unha
cita previsíbel) para mirar ao
arredor (“Días de 1948”, “Días
de 1968”...) e a vida que pasa, e
non só para observalos, senón
para comprender e intentar ex-
plicar ambos. Mediante a pala-
bra, mediante a forma poética.

Esta poesía, non é ningún
descubrimento, caracterízase por
unha grande esixencia na forma,
mais de maneira nada chamati-
va. Como o deportista que fai
que a ollos do profano semelle
sinxelo o xesto que, en realidade,
é complexo e produto dun duro
adestramento, o poeta consegue
uns ritmos tan perfectos (pase-
mos por alto algunha que outra
caída, sobretodo nos dous pri-
meiros libros) que os poemas pa-
recen en primeira lectura discur-
sivos, por non falar dunhas rimas
–as poucas que hai– que de tan
calculadas son case imperceptí-
beis. O mesmo para o léxico, tan
rico e expresivo. 

Pódese falar a respecto des-
ta poesía, de búsqueda dun es-
tado de graza, de certo éxtase
panteísta, dunha comunicación
iluminadora coas fontes secre-
tas do universo, que non ex-
clúe, de modo ningún, nin a
ironía (“Ferrol”, p. 130...), nin
unha fonda inmersión nos mis-
terios da vida e, máis que nada,

da morte; e dun profundo com-
bate por unha nova mitoloxía,
ou, cando menos, pola instau-
ración dun novo mito. Provisto
dunha segura disposición ana-
lítica (no sentido kantiano –o
enclace do suxeito co predica-
do prodúcese mediante a iden-
tidade) e dun rexistro visiona-
rio que o materialismo do poe-
ta non deixa percibir de entra-
da, de complexidade dramáti-
ca. O poeta logrou construír un
dominio verbal e transparente
–malia certa escuridade ini-
cial– sen rachadelas, onde sem-
pre moran, aliados incorruptí-
beis, a meditación e o fervor.

A chamada poesía dos oi-
tenta acadou a súa plena madu-
reza. Espiral Maior está a ofre-
cernos a obra completa dos po-
etas desta “promoción”. A par-
tir destas edicións, coa pers-
pectiva do tempo, podemos se-
parar, como na parábola evan-
xélica, o gran da palla.♦

X.G.G.

Manifesto
anti-
moralista
de humor
acedo que,
das mans
de Xerome
Calero,
sae vestido
comedia
na que o
pesimismo
básico
do texto
aparece
humanizado.

A esixencia de Vaqueiro

Esta poesía
caracterízase
por unha
grande
esixencia
na forma,
mais de
maneira
nada
chamativa.



Título: O Cambedo da Raia, 1946.
Autor: VV. AA.
Edita: Asociación de Amigos da República 
de Ourense.

Editado pola Asociación de Ami-
gos da República de Ourense con
motivo da recente conmemora-
ción do Día da República, foi pre-
sentado un libro titulado O Cam-
bedo da Raia 1946. Solidariedade
galego-portuguesa silenciada, no
que se descri-
ben detallada-
mente os acon-
t ecementos ,
ocultos durante
tanto tempo,
que se viviron
na posguerra
española nesta
aldea do conce-
llo portugués de
Chaves, limí-
trofe con terras
ourensás, que
serviu de refu-
xio, primeiro,
para republica-
nos perseguidos
polo réxime
franquista, e despois, chegou a
darlles asilo a guerrilleiros anti-
franquistas, até que o lugar foi cer-
cado e arrasado nunha encarniza-
da operación coordenada entre
axentes franquistas e salazaristas.

Comeza o libro cun breve
poema de X.C. Caneiro “Eu digo
non”, para darlles paso a estudos
como o de Luís Martínez-Risco
Daviña “Repensando no Cambe-
do”, que analiza a situación des-
tacando a solidariedade manifes-
tada polos lugares da raia, a coo-
peración dos réximes fascistas
de Franco e Salazar, que levou a
que multitude de republicanos
españois fosen asasinados no
momento de seren entregados
polas autoridades lusas. Destacar
a crítica dirixida a aquela histo-
riografía que lles dá excesivo va-
lor ás fontes documentais fronte
ás orais, pois á hora de estudar
este episodio os refuxiados serí-

an considerados como delin-
cuentes e non como activistas
que pretendían contribuír á recu-
peración da democracia. 

O segundo estudo é da auto-
ría de Dionisio Pereira Gonzá-
lez: “O alzamento fascista na
bisbarra das Frieiras”. Centra es-
pecialmente o seu traballo na re-
sistencia dos carrilanos, que
participaban na construción da
vía ferrea entre Zamora e Ou-
rense, e na feroz represión que
sufriron os municipios da Gudi-
ña, Viana, A Mezquita e A Vila-
vella (violacións, saqueos, tortu-
ras, asasinatos...). Inclúe cadros
detallados, por localidades, das
persoas encausadas, expedienta-
das e asasinadas.

Continúa a obra  co artigo de
David Cortón “Cambedo 1946.
Notas para situar a traxedia” no
que incide nas terríbeis conse-
cuencias do golpe de estado de
1936 e o silencio mantido duran-
te cinco décadas sobre moitos
dos acontecementos, e que aínda
se palpa a día de hoxe, dificul-
tando o labor de investigación.
Insiste en cualificar de xenocidio
a represión que acabou coa vida
de milleiros de persoas e provo-

cou a aparición dos primeiros fu-
xidos e, posteriormente, a orga-
nización dunha verdadeira resis-
tencia militar, que non contou co
apoio das potencias ocidentais,
–en moitos casos cómplices da
ditadura (especialmente Gran
Bretaña e os Estados Unidos)–.
Inclúe un apendice documental
da guerrilla antifranquista que
resulta de grande interese.

O seguinte traballo, de Do-
mingos da Costa Gomes, leva
por título “A guerrilla española.
Acontecimentos em Negrões e
Cambedo”, e narra os sucesos,
algúns tal como el mesmo recor-
da telos presenciado, con moitos
detalles e anécdotas curiosas, e
outros por sérenlle relatados por
testemuñas presenciais.

Antonio Loja Neves e José
Alves Pereira coa achega titulada
“O silêncio” contan as circuns-
tancias da súa decisión de rodar
un documental sobre os feitos e o
primeiro encontro coas xentes do
Cambedo na homenaxe que se
lles tributou no 50º aniversario
dos sucesos. Os autores destacan
o tormento que tiveron que pasar
os habitantes de Cambedo debido
ao silencio forzoso durante tanto

tempo, e manifestan a súa vonta-
de de colaborar na homenaxe con
algunhas imaxes. Rematan repro-
ducindo as palabras, a modo de
entrevista, dalgúns dos protago-
nistas do episodio.

José Dias Baptista en “A
Guerra Civil española e os ba-
rrosões” detense no relato de inte-
resantes crónicas e accións de co-
ñecidos guerrilleiros da zona do
Barroso, algúns deles vítimas dos
sucesos do Cambedo. É de desta-
car a narración do asalto por par-
te da guerrilla á casa de Antonio
de Sousa en Negrões, que lle de-
ra refuxio a un médico galego
moi rico e que despois entregou,
logo de roubarlle os cartos, para
que fose fusilado. O mal chama-
do asalto que se produciu e que o
autor prefire cualificar como
“acção punitiva” (pois non houbo
roubo a pesar de que na casa ha-
bía moito diñeiro) rematou coa
morte do propietario da casa e
dun criado. O traballo relata da
Batalla de Cambedo, onde, como
acontecía en Chaves, Vinhais e
outras localidades portuguesas,
estaban refuxiados algúns fuxi-
dos galegos, e detense especial-
mente nas accións dun enxeñoso
crego de Vila da Ponte, o padre
Baptista, para a  protección dos
republicanos galegos.

Remata a obra cun traballo de
Paula Godinho titulado “‘Maqui-
sards’ ou ‘atracadores’? A propó-
sito das revisões da História no ca-
so de Cambedo da Raia, 1946”
que parte da premisa de que a his-
toria, especialmente a que se for-
xou durante a chamada transición,
ocultou, e mesmo terxiversou, os
feitos no tocante á resistencia anti-
franquista, nunha confiscación da
memoria colectiva por parte do
pensamento hexemónico do po-
der, do bando gañador, tema que
enlaza co último apartado do seu
traballo, titulado ‘Memórias,
silêncios, amnésias’. De aí que de-
cidise levar a cabo un exhaustivo
estudo de anos sobre a chamada
Guerra do Cambedo, no que bota

man tanto de fontes orais como da
prensa da época así como dos ar-
quivos da PIDE/DGS, os distri-
tais, parroquiais, locais, de Sala-
zar, da Guarda Fiscal do Porto... A
historiadora manifesta que a cen-
sura portuguesa adulterou os fei-
tos, presentando o maquis como
un grupo de bandoleiros. Analiza
o golpe fascista de Franco e as sú-
as consecuencias, deténdose espe-
cialmente na represión dos que
apoiaban a legalidade republicana
(fusilamentos, paseos, cárcere...) e
a fuxida como único recurso para
moitos. Despois a persecución, a
busca de refuxio, no caso dos que
vivían no sur galego case sempre
en Portugal. Logo ven a conver-
sión de fuxitivos en guerrilleiros,
que callará na fundación da Fede-
ración de Guerrillas de Galiza-Le-
ón en 1942, as esvaídas esperan-
zas de que o final da II Gran Gue-
rra acabará coa ditadura, e ao fin
en 1946, cando o franquismo ve
que a vitoria aliada non lle supón
ningún perigo, o incremento da
represión. Entre Galiza e Portugal
actuaban dous grupos de guerri-
lleiros, ambos formados por un bo
número de portugueses. En vista
da popularidade da que gozaban,
o poder comeza a organizar unha
táctica de contra-guerrilla que,
imitando os membros das partidas
antifranquistas, tanto na vestimen-
ta como na fala, atracaban os la-
bregos para darlle mala reputa-
ción á guerrilla e neutralizar o
apoio popular co que contaba. É
de destacar o interesante relato da
vida dalgúns destes guerrilleiros
mortos ou detidos no Cambedo.

Cómpre subliñar, ademais
do interese e rigor dos traba-
llos, un elegante e moi coidado
deseño gráfico a cargo de José
M. Gonçalves Ribeira, tanto da
portada como da maquetación. 

A obra, que está a ser pre-
sentada, cunha boa acollida en
distintas cidades galegas e por-
tuguesas, vén ser unha nova
mostra da laboriosa actividade
da asociación que a promove,
coa que todos os que amamos a
historia auténtica, sen adulterar,
e gostamos dos traballos feitos a
conciencia, vimos de contraer
unha inestimábel débeda.♦

MARCOS SEIXO
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Tradición do sur
Título: Tres nun.
Grupo: Xistra de Coruxo.
Edita: Zouma Records.

A agrupación tradicional Xistra
de Coruxo presenta o seu novo
disco, no que recolle e actualiza

as melodías que forman parte
da tradición musical do sur de
Pontevedra e do norte de Portu-
gal. Entre os quince temas que
se presentan neste disco, os
membros da formación
incluíron unha pequena
homenaxe ao grupo folclórico
de Barcelinhos polo seu
cincuenta aniversario e a
versión da canción da Carolina
que recorda a pandereteira Con-
cha de Luneda (A Caniza).♦

Volve Alaska
Título: Arquitectura efímera.
Grupo: Fangoria.
Edita: Dro East West.

Despois de tres décadas facen-

do música, Fangoria vén de sa-
car o seu último disco,
Arquitectura efímera, menos
bacallau e con máis guitarra,
pero con todos os sinais que
definen a personalidade do
grupo. O novo traballo presén-
tase en dous formatos, unha

caixa convencional e unha edi-
ción limitada de disco-catálogo
en colaboración co Museo de
Arte Contemporánea de Casti-
lla e León e un DVD no que se
inclúen as videocreacións de
diferentes artistas.♦

A Lume de carozo
Título: Grandes éxitos.
Grupo: Lume.
Edita: Zouma Records.

Ao mesmo tempo que os seus
compañeiros de Quempallou,
os membros do grupo de folk
Lume veñen de presentar o seu
primeiro traballo discográfico,
Grandes éxitos, un debut no
que a festa e a tradición están

aseguradas. Nel presentase un-
ha selección de pezas máis
que coñecidas, como A saia
da Carolina ou o Aires de
Pontevedra. De aí que os
compoñentes de Lume decidí-
sen poñer por título Grandes
éxitos, faltaríalles aquilo de
“de hoxe e de sempre”.♦

A guerra do Cambedo
Relato da represión luso-española da guerrilla galega

Cortón
insiste en
cualificar de
xenocidio
a dura
represión
que acabou
coa vida
de milleiros
de persoas
e provocou
a aparición
dos primei-
ros fuxidos.

O guerrilleiro galego Demetrio García fotografado en 1946, logo de ser preso en
Cambedo, e á súa saída de prisión en 1965. Sufriu cárcere no Porto, Lisboa, Angola
e no siniestro campo de concentración do Tarrafal, en Cabo Verde. Despois de 19
anos preso, traballou como estibador en Bordeos. Morreu en Francia en 1990.



Vostede atopou a felicidade
na escritura.

Escribo un artigo cada día.
Publico libros. Convídanme a
falar en universidades de todo
o mundo. Levo visitadas máis
de duascentas. E pemítome
opinar o que me vén á cabeza.
Que gusta, ben; se non, tamén.

Véxoo algo pasota.
Home, tanto como iso non,

porque o que se di expectativas,
haber hainas; e expectación ta-
mén, pero o que faltan son ideas
e linguaxes novas. Eu aínda es-
cribín o outro día que ou Manuel
Fraga lle dá unha boa volta ao
seu goberno e afronta as elec-
cións cunha linguaxe decidia-
mente galeguista, ou aquí acaba-
mos todos nacionalistas.

Tanto camiño está dispos-
to a andar?

O que quero dicir é que es-
te debía ser un tempo de cam-
bio. A min seríame igual que
ese cambio o fixesen o PP ou o
BNG. Do que estou convenci-
do é de que o cambio non o vai
facer o PSOE. Tanto me valen
Manuel Fraga como Anxo
Quintana que, por certo, é pa-
rente meu e non me desagrada-
ría ter un familiar na presiden-
cia da Xunta. Non o sabía?

Non. O que sabía é que
vostede é da familia de Mario
Conde.

Si señor, e voulle ir á voda
dunha filla súa, que casa en Se-
villa este verán.

Por que incapacita o
PSOE para cambiar Galiza?

Eu o que digo é que, porque
hai sentimento de terra e unha
emoción compartida, é máis do-
ado un entende-
mento entre moita
xente do PP e do
BNG que entre a
maioría dos do
PSOE, que falan
distintos dircur-
sos. O que digo
non é unha pero-
grullada, e non ha
máis que escoitar
falar a Emilio Pé-
rez Touriño e es-
coitar a Quintana.
Os do PSOE son
xente que reviran
a lingua para pro-
nunciar en inglés,
pero non son quen
de facer o mesmo
para falar galego.

Por que di que non hai
linguaxe nin ideas novas?

Porque non hai as expecta-
tivas que debería haber. Aque-
las, por exemplo, que xenerou
Fraga coa súa proposta de ad-
ministración única ou co bilin-
güísmo harmónico, un momen-
to de fervedura que foi descen-

dendo cando entrou en Madrid
un goberno do mesmo partido.
Cando unha linguaxe é capaz
de crear expectación política
acostuma levar o gato á auga.
Pasou coa UCD, co PSOE de
Felipe González e pasou en
Galiza coa chegada de Fraga.

E agora?
Fraga parece

que non sabe o
que facer. O
PSOE dá un tras-
pés. Cada vez
que abre a boca
un ministro, sae
un disparate. E o
discurso do BNG
esgotouno Bei-
ras, aínda que
Quintana parece
quen de renovalo.

Onde esta-
mos, logo?

Nun momento
de expectación e
de ver quen é ca-
paz de crear a lin-
guaxe política

que engaiole a xente. A socieda-
de vai por un lado, e a política
por outro. Mentres non haxa lis-
tas abertas e os deputados non se
vexan libres do sometemento
aos dirixentes dos seus partidos,
seguirá pasando o que pasa. O
que se move, no sae na foto. Os
partidos están moi estancados.

O mundo do galeguismo, que é
do que eu veño, perdeu o pé.
Desaparecidos Ramón Piñeiro e
Carlos Casares e con Francisco
Fernández del Riego xa maior, a
sociedade espera menos discur-
sos ortográficos ou léxicos e que
falemos dos problemas reais e
das maneiras de afrontalos. Se
non, é como ter fame e tomar bi-
carbonato.

Que ten que cambiar?
A maneira de afrontar os

problemas, que son os de todas
as comunidades, máis os pro-
pios que temos nós. A xente o
que quere é vivir. Teriamos que
saber ocupar o mundo en pefec-
ta harmonía cos demais. No fu-
turo, vai haber conflitos aos que
hai que chegar ben provistos pa-
ra afrontalos. Vai haber un cho-
que de civilizacións e de intere-
ses, e o mundo ten que decan-
tarse. Para poñer un exemplo,
eu non me sinto responsábel do
que lles acontece aos desfarra-
pados de Arabia Saudita. A cul-
pa será dos once mil príncipes
que teñen. O que me sinto é so-
lidario dos seus problemas, pero
non culpábel. Se os galegos non
sabemos ocupar o sitio que nos
corresponde, seremos subsumi-
dos na realidade española ou na
portuguesa. Se nos próximos
quince ou vinte anos non al-
canzamos a forza propia que

necesitamos, xa vai ser difícil.  
Que papel debe xogar o

intelectual en todo isto?
Atribuírlle un papel clerical

ao intelectual nin me gustou an-
tes nin me gusta agora. O inte-
lectual non debe ter esa preemi-
nencia social, o que non quere
dicir que eun non prefira a An-
tonio Buero Vallejo antes que a
Ana Obregón, ou a Joan Ma-
nuel Serrat por riba de Enrique
del Pozo. Prefiro ouvir a pasto-
ral eclesiástica nas igrexas dos
domingos a que me estabelezan
os valores morais nos fiadeiros
televisivos do corazón.

Hai en Galiza “sacerdo-
tes” da intelectualidade?

Neste momento hai xente
que non é que sexan sacerdotes
ou sacerdotisas senón que son
arcebispos, bispos e arquiman-
dritas que responden a unha si-
tuación obsoleta. Cada un ten
os seus monagos, acólitos, san-
cristáns e volandistas e andan a
cantazos entre eles, e, mentres
tanto, a casa sen varrer.

Non esaxera?
A terríbel crise editorial que

estamos vivindo e a falta de es-
critores e paradigmas de re-
ferencia fanme pensar que non.
Onde están os que hai vinte
anos estudaban galego nos ins-
titutos, en tanto que lectores de
galego? Temos unha moi boa
literatura sen lectores, o que é
propio das linguas mortas.
Nunca tivemos tantos instru-
mentos de salvamento dunha
lingua e nunca a destragamos
tanto tampouco. O galego está
cada vez máis dialectalizado,
cada vez falamos máis “acas-
trapado”. Para facernos enten-
der! As xentes da cultura está-
monos convertendo nun gueto.
Cando temos repercusión so-
cial os escritores? Cando publi-
camos aquí ou fóra de Galiza?
Sempre cando o facemos fóra.

Vostede xan ten levado al-
gunha lostregada dialéctica
por ter falado como fala. Co-
mo as recibiu?

Teño que recoñecer que coa
conciencia tranquila, pero coa al-
ma magoada, e falo coa tranqui-
lidade que dan as augas pasadas.
Paseino mal, esa é a verdade. Lin
e escoitei verdadeiras atrocidades
sobre min nas que, en vez de va-
loracións políticas ou culturais,
facianse descualificacións mo-
rais. Cando os galeguistas (Car-
los Casares, Benxamín Casal e e
mais eu) fomos nas listas do
PSOE os eslogans eran “Autono-
mía non, autodeterminación”,
“Parlamento de cartón”, etc.
Chamáronnos traidores por dicir
que o Parlamento era un instru-
mento, e tan instrumento era que
agora o BNG pode facer política
nel. Tiráronnos moedas pola rúa.
Logo viñeron Manuel Rivas e
Suso de Toro, tamén a trabarnos
coma cans. Rivas púxome a cal-
do cando fun conselleiro de Cul-
tura. Menos mal que eu non me
aburro nunca, e iso axuda a vivir.

E agora que?
Pois non me queixo. A crí-

tica vólveme tratar ben. As
dúas últimas novelas saíron
optimamente. Agora é como
se se puxesen de acordo en
que non son tan mala persoa
nin tan mal escritor.♦
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Alfredo Conde
‘O noso galego cada vez é máis ‘acastrapado’

para facernos entender’
PERFECTO CONDE

Alfredo Conde presentou a edición en ruso da súa nova novela, Romasanta, memoria incerta
do Home Lobo, antes de que aparecese en galego. A obra xa foi adaptada ao cine por Paco Pla-
za. Desde a súa experiencia analiza a cultura galega e tamén o futuro da nosa identidade.

‘A min seríame
igual que ese
cambio o fixesen
o PP ou o BNG.
Do que estou
convencido
é de que
o cambio non o
vai facer o PSOE”

A.N.T.



A.N.T.
Desde o 10 de xuño ao 18 de
xullo a Fundación Luís Seoane
terá aberta unha mostra da obra
de 31 fotógrafos que participa-
ron no “Concurso Anual de Fo-
tografía Purificación García”
dotado con 30.000 euros en pre-
mios. O xurado estivo formado
por Chema Madoz (premio na-
cional de fotografía), a xornalis-
ta Rosa Olivares, Rafael Doctor
(director do Museo de Arte
Contemporaneo de Castela e
León) e Pedro Lapa (director do
Museo Chiado de Lisboa).

O gañador do certame foi o

madrileño José Luis Santalla
(1965), autodidacta que abando-
nou a carreira musical para intro-
ducirse no mundo da creación
artística. A obra coa que gañou o
primeiro premio pertencen á se-
rie “Fugas”, descrita por el mes-
mo como “territorio de formas
vacias, poboadas por volumes de
corpos e tecidos deshabitados”.

O segundo premio foi para
o bilbaino Miguel Angel Güeca
(1967), doctorado do Departa-
mento de Escultura da Faculta-
de de Bellas Artes da UPV; o
terceiro escollido foi o francés,
residente en Madrid, Pierre

Gonnord (Cholet, 1963). Ta-
mén houbo mencións especiais
para Salvador Rivera Turmo
(Madrid, 1924) e María Re-
gueiro Viloria (madrid, 1975).

Esta é a segunda edición do
concurso, ao que se presenta-
ron máis de cincocentos parti-
cipantes. A nacionalidade dos
participantes foi moi diversa,
aínda que a esixencia das bases
obriga a ser residente en Portu-
gal ou no Estado español.

A mostra marchará desde a
Coruña a Palma de Mallorca
(palau march) e Barcelona (Pa-
lau de la Virreina).♦
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A Frouseira

Morrer,
de pé
XERARDO PARDO DE VERA

Leváronme estoutro día a
comemorar o 25º caboda-
no do centro de ensino

medio de Becerreá, por cuxo
estabelecemento moito eu
loitara dende unhas miñas res-
ponsabilidades institucionais.
A meirande parte dos alumnos
da primaria, nuns eidos de
montaña, con difíciles comuni-
cacións e unha dominante eco-
nomía de subsistencia, eivaban
as posibilidades instrutivas po-
pulares até condicións
lindantes coa marxinación,
cando non mergulladas nela.
Poucos podían pagaren libros e
mantenza lonxe da casa,
noutras bisbarras coma
Monforte ou Lugo. Había,
pois, que revivir a cultura, con-
seguir a instrución e a
civilización. Expallar a
civilidade. E alá que fomos.

Algúns dos ensinantes de
hoxe, alí, tiñan comezado os
seus estudos ao tempo do novo
instituto, nun principio como
“sección delegada” do centro
lugués “Xoán Montes”, e
requeríanme pra que lles
contase aos novos a nosa teima
pra lle facer ao rural un oco no
derradeiro terzo do século XX.
(Por forza de costume, tamén
quixeron agradecerme o esfor-
zo, coma se iso non formase
parte das miñas obrigas de en-
tón, voluntariamente asumidas,
e o agradecido fun eu cando
trouxen prá casa, ben ledo, un-
ha figuriña chea de agarimos
do trobeiro Bernaldo de Bona-
val). E conteilles aos rapaces
aquela historia que comezou
cunha retesía miña con aquel
ministro de Facenda, de
palabras acedas e sapiencia re-
coñecida -e aforradora– que se
chamaba Jaime García Añove-
ros, ao que fun expricarlle a
importancia do asunto por
indicación dun seu colega, o
meu paisano e amigo Juan Jo-
sé Rosón, que tanto se
implicou e grazas ao cal Orte-
ga Díaz-Ambrona, responsábel
de Educación, dera o seu con-
sentemento condicionado aos
cartos. Ao cabo, chorar, chorei,
pero mamei. Ou cecais ofreci-
mos (os da comisión veciñal,
os da corporación municipal,
os veciños) o xeito de mamar
ciencia, paciencia e
experiencia a quen a quixese
aproveitar.

Comentáballo eu ao me
estimado Suso do Ferreiro,
que é un dos poucos homes de
seu que coñezo alí, e agora es-
coito o Richard Clarke, ex-co-
ordinador do Consello de
Seguridade dos EE UU, rebo-
tado contra o seu presidente e
leal coa xente de ben –como
Suso–, nos descobre que “o
terrorismo se combate con es-
colas, aínda que a un prazo de
vinte anos, que é o que, ao re-
vés, fixeron os terroristas,
construíndo centros de ensino
do odio.”  Escravitude,
xamais, veña de onde veña.
Morrer, de pé.♦

Os Premios
Xerais non
se celebrarán
en San Simón

A.N.T.
Edicións Xerais decidiu sus-
pender a entrega dos seus pre-
mios anuais de narrativa e de
literatura infantil e xuvenil na
illa de San Simón o vindeiro
12 de xuño en solidariedade
cos familiares e veciños dos
mortos no naufraxio do pes-
queiro O Bahía. Os galardóns
entregaranse finalmente no
Centro Social Caixanova de
Vigo o mesmo día 12, a partir
das oito e media do serán.

O xurado do Premio Xerais
fixo pública a súa primeira de-
liberación, celebrada o 4 de xu-
ño. As tres novelas finalistas
son as que se presentaron sob
os lemas “Marrube”, “Os peca-
dos capitais” e “A boîte de Tou-
lousse Lautrec”.

Os membros do xurado do
Premio Merlín, de literatura in-
fantil e xuvenil, tamén anuncia-
ron os nomes das obras finalistas.
Trátase da obra teatral presentada
co lema “Compostela” e das no-
velas “Non chores, queridiña” e
“O arxina das terras outas”.♦

A Feira
do Libro de
Valença conta
coa actuación
de A Roda

A.N.T.
A localidade Miñota de Valença
acolle estes días unha nova edi-
ción da feira do libro, na que
ademais de editores e postos,
hai cabida para as novas tecno-
loxías, a ciencia e a música. En
total o evento contará coa pre-
sencia de 25 editoras espalladas
por toda a renovada avenida da
Estação, para presentar as máis
recentes novidades nas máis di-
versas áreas.

Ademais de mercar libros,
os visitantes da feira poderán
navegar pola rede e empregar
os aparellos máis avanzados no
eido da informática e da comu-
nicación virtual da man dun
Centro de Desenvolvemento
das Tecnoloxías da Informa-
ción móbil, un camión no que
aparecen instalados trece orde-
nadores, impresoras, scanner,
televisións, vídeo-conferencias
e conexión a Internet. 

A feira, que permanecerá
aberta até o 13 de xuño e que
está organizada pola Cámara
Municipal de Valença, contará
ca participación do grupo de
folk A Roda dentro do progra-
ma musical. Xunto a eles, Pau-
lo Carvalho, Samba Brasil e o
grupo Sabor Cubano, animarán
a cara máis festiva do evento.♦

A. EIRÉ
“Cinco minutos antes non é a ho-
ra, cinco minutos despois non é a
hora, a hora é a hora en punto”.
Esta máxima que nunca esque-
cín, cintilante á entrada da Aca-
demia Alvarellos de Lugo, pode
darnos unha pequena idea da
personalidade de Henrique Alva-
rellos, finado a pasada semana.

Foi Henrique Alvarellos o di-
rector da academía que levaba o
seu nome polo que pasaron moi-
tos lucenses, pero tamén chaire-
gos, mariñáns, ulláns, chantadi-
nos, lemeses... Pero tamén autor
do método de aprendizaxe para
escribir a máquina máis premia-
do daquelas no Estado. Naquel

tempo comezou a coleccionar
máquinas de escribir, facendo
cunha colección sen igual.

Profesor de línguas clási-
cas, en 1977 puxo en marcha a
Editorial Alvarellos. Comezou
publicando libros de refráns, de
poesía e de música. Algúns en
papel de estraza. Famosa é a
súa Historia das bandas de mú-
sica de Galicia. Co tempo, a
editorial especializouse na edi-
ción fascimilar. Contaba con
fachenda como nunha Feira do
Viño de Ribadavia logrou ven-
der, coa súa muller (tamén pro-
fesora) e o seu fillo Henrique
(hoxe xornalista), máis de me-
dio milleiro dun deses libros.

Henrique Alvarellos tamén
era músico e poeta. Un poeta
músico, un músico poeta. Se
cadra era verdadeiramente iso.
Non só compoñía, senón que
tamén se dedicaba á dirección,
sobre todo de corais. Entre elas
a destacar o Orfeón Xoán Mon-
tes, do que foi fundador.

Henrique Alvarellos levaba
loitando desde hai dous anos
contra un cancro. Cando lle
chegou a súa hora, soubo mar-
char puntual, deixándonos o
seu traballo e o seu empuxe,
calidades, entre outras, que o
fixeron unha das persoas máis
recoñecidas na actualidade na
cidade de Lugo.♦

Morre Henrique Alvarellos,
un renacentista no século XX

A Fundación Luís Seoane
expón as fotografías  do
Concurso Purificación García
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Despois do éxito acadado polo
festival de Cans, celebrado nes-
ta parroquia do Porriño, no que
non faltaron a alfombra vermella,
o chimpibús e as estrelas cine-
matográficas, as curtametraxes
nacionais e internacionais vól-
vense reunir durante varios días
nun novo evento galego, o com-
postelán Curtocircuíto, que xa
vai pola súa segunda edición.

En total, o festival inclúe máis
de duascentas curtas que se
proxectarán do venres 11 ao sá-
bado 19, en diferentes espazos
da cidade, tanto en prazas e par-
ques como en salas, teatros e
auditorios.

A orixinalidade do certame,
como indica o seu director Ro-
mán Gutiérrez, reside na varie-
dade de obras que se presentan
a concurso. No festival aceptá-
ronse dende as curtas máis pre-
miadas en eventos interna-
cionais, rodadas cun orzamento
elevadísimo e os mellores me-
dios até aquelas, como Runner,
de Gabriel Martín, realizada con
aparellos máis modestos. “O que
queremos premiar –sinala- non
son os custes da película, senón
que a curta estea ben realizada e
que a idea sexa boa”.

El balancín de Iván, de Darío
Stegmayer, na que Juan Diego
Botto, María Botto e Ernesto Alte-
rio recordan a súa infancia trans-
corrida na ditadura arxentina; 

Lo que el ojo no ve, de José
Braña, película na que Alex Angu-
lo dá vida a un arbitro de terceira
rexional; La agonía dirixida por
Néstor Fernández e Eulogio Ro-
mero e interpretada por Juan Die-
go e Eusebio Poncela, ou as ga-
legas Puñado de tierra de Xulio
Rodríguez e O derradeiro grolo de
Olalla Piñeiro serán algunhas das
curtas que compiten entre máis de
setenta na sección oficial. Xunto a
elas, as tres resultantes do concur-
so de guións Compostela Ródase,
Esperando dirixida polo galego Al-
ber Ponte e protagonizada por Ca-
mila Bossa, Hermanos de Oskar
Bilbao e o filme de animación de
José Díaz Coco y Bobo, un paseo
por la realidad. O xurado estará
formado polos directores Julio Me-
dem, Bigas Luna, Xurxo Coira, o
actor Serxio Pazos e o escritor Su-
so de Toro, entre outros.

Fora de concurso presenta-
rase o documental cubano Los
últimos gaiteros de La Habana,
dirixido por Natacha Vázquez e
Ernesto Daranas, no que se re-
colle a historia de Eduardo Lo-
renzo. Este emigrante galego
foi o responsábel da conserva-
ción e difusión da gaita galega
na illa a partir dos anos trinta e
da súa introducción en diferen-

tes grupos musicais do país.
No cemiterio de Bonaval

desenvolverase o domingo 13 un
ciclo de terror, no que se proxec-
tarán seis películas pertencentes
a este xénero. Outra das sec-
cións destacadas dentro do festi-
val é a de animación, na que par-
ticipan case vinte filmes, entre
elas as galegas Alistan, o demo
oveiro e A Xaraguana, ambas
da produtora Lúa Films e base-
adas en textos de homenaxea-

dos no día das Letra Galegas.
Ademais haberá un apartado

específico no que autores noveis
presentan os seus traballos apa-
driñados por directores consa-
grados como Bigas Luna, García
Berlanga, Gonzalo Suárez, Julio
Medem e Alejandro Amenabar.

Non te curtes

Unha das ideas novidosas coa
que arranca Curtocircuito é a de

“dar a coñecer que o cine é de-
mocrático”, como asegura o di-
rector do festival Roman Gutié-
rrez. Para iso, os organizadores
reservaron un espazo especial,
no que calquera pode achegarse
a Compostela coa súa cámara
para gravar, editar e proxectar
no mesmo día o seu traballo.
Baixo o título Non te curtes
presentaranse en diferentes pra-
zas da cidade dende o venres 11
até o xoves 17 a selección de cur-

tas realizadas de xeito amateur.

Máis actividades

Paralelamente ás proxeccións, o
auditorio da facultade de Ciencias
da Comunicación acollerá do 16
ao 18 de xuño toda unha serie de
mesas redondas e conferencias
nas que se abordará o mundo da
animación en Galiza, o fenómeno
das Film Comission no estado e o
proxecto Ciudad de la Luz. O di-
rector de películas de serie B
Jess Franco, que rodou máis de
trescentas películas, ofrece o
venres 18 unha conferencia na
que ademais presentará o seu li-
bro Memorias do tío Jess. A edi-
ción deste ano clausurarase o sá-
bado 19 na praza da Quíntana,
na que se fará público o fallo do
xurado, entregaranse os galar-
dóns e se proxectarán para o pú-
blico as curtas gañadoras.♦
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COMPOSTELA CURTOCIRCUITA
MAR BARROS

A estrea europea de Los últimos gaiteiros de La Habana, a proxección de máis de
200 curtas internacionais, unha serie de conferencias e a sección Non te curtes
para que os afeccionados presenten as súas creacións son algúns dos pratos for-
tes da segunda edición do festival Curtocircuíto que se celebra en Compostela.

O director Albert Ponte, no centro, na rodaxe de Esperando, curta gañadora do concurso Compostela Ródase.



A fita está a vender papel couche a
varrer por todo o mundo coas apo-
líneas efixies dos seus protago-
nistas, hai que sinalar que Pitt con-
vence no aspecto físico da súa per-
sonaxe, verdadeiro epíteto feito
carne. Resulta unha elección axei-
tada no aspecto material do pélida,
pero naufraga estrepitosamente nas
escenas dramáticas. Esquecédevos
se agardabades un clímax emocio-
nal no pranto compartido con Pría-
mo que pon punto e final á Ilíada
de Homero, o mesmo Peter O’To-
ole aparece un pouco perplexo ne-
sa escena que tanta satisfacción lle
tería que ter reportado ao seu estilo
clásico, mais con réplicas como as
de Pitt comprendémolo.

A presunta “historia de amor
máis grande de todos os tempos”,
protagonizada por Orlando Blo-
om (Paris) e a debutante Diane
Kruger (Helena), desdebúxase na
segunda secuencia da parella. En
troques, o guionista abandonou á
súa sorte a quen ben puido ter si-
do o verdadeiro romance da fita, o
de Héitor e Andrómaca. A mutila-
ción brutal de Andrómaca –dous
desmaios e tres apertas con Héitor
non son un xeito moi intelixente
de aproveitar a personaxe– con-
verte a Saffron Burrows nun re-
cordo da señora de Máximo-Cro-
we en Gladiator, como o desem-
barco dos gregos nas costas de
Asia menor lembra, en exceso, a
chegada ás praias normandas dos
expedicionarios norteamericanos
de Salvar o soldado Ryan. 

Esa substitución de emotivi-
dade por artificio é sintomática
dos erros e acertos do filme, in-
capaz de buscar un xusto termo
medio, como fixera na súa época
alemá coa aclamada Das Boot
(O submarino), Petersen aposta
aquí claramente polo aspecto fí-
sico da película e aí acada bos re-
sultados. Podemos falar mesmo
de triunfo con matices.

Máis que a épica dos cantos
de Homero o que Petersen, coa
inestimábel axuda dun portento-
so equipo de arte encabezado po-
lo excelente Nigel Phelps –res-
ponsábel hai un par de tempadas
da única parte salientábel daquel
horror de Pearl Harbor–, nos fai
ver é unha postal turística do
magnetismo azul do Exeo, e al-
gúns efectos visuais destacábeis
malia o abuso do efecto dixital.

Por desgraza, se Petersen
confirma expectativas, até certo
punto, non sucede o mesmo co
seu guionista. De xeito pouco
críbel para as prácticas do Holly-
wood actual, o guión aparece
“oficialmente” asinado por un
único escribinte. Falamos de Da-
vid Benioff, guionista de Spike
Lee na maxistral A última noite. 

Supoñemos que os produto-
res acudiron a Benioff pola súa
capacidade para escribir frases

rotundas e grandilocencia de
apariencia profunda e fáciles de
dixerir. Funcionáballe o sistema
cos soliloquios do filme de Lee
pero aquí  non acaba de superar
o clixé esquemático, por moita
tentativa de “humanización” mí-
tica que pretenda. Iso si, Benioff
toma liberdades sobre o texto ne-
se afán humanizador e retorce a
Homero até o punto de fractura.
A cantidade de licenzas que se
tomou ocuparían por si soas boa
parte deste número do periódico.

A visión alternativa aos mitos,
artellada a través da pretendida re-
lectura “realista”, réstalle fondo
clásico á traxedia, desaparece o
sentido do fatum, o destino tráxico
que aprisiona os heroes como me-
ros xoguetes dos deuses. Benioff
non é quen de substituir os capri-
chosos habitantes do Olimpo á
hora de guiar o camiño dos seus
personaxes, aínda que saia airoso
á hora de evitar a intervención di-
vina na resolución do combate en-
tre Menelao e Paris. Non é Afro-
dita a que lle soluciona os proble-
mas a Orlando Bloom senón o seu
omnipresente irmán Héctor.  

Lástima que, o sempre fóra
de lugar, Bloom non entenda de
matices e limite a súa interpreta-
ción a un eterno rictus de estupe-
facción para pasar, sen solución
de continuidade na recta final da
fita, a converterse nun sosias do
seu Légolas tolkieniano. Trans-
formismo incongruente que aca-
ba por pasar desapercibido nun
frenético tour de force de des-
propósitos escénicos e argumen-
tais. Bótenlle un ollo a eses últi-
mos quince minutos e xulguen
por vostedes mesmos.  

A desgraza de Paris-Bloom e
as limitacións de Aquiles-Pitt que-
dan solventadas en parte por outros
acertos de casting, uns previsíbeis,
como o contrapeso clásico exerci-
do por secundarios de absoluto lu-
xo. O’Toole está magnífico como
un equívoco Príamo e Julie Chris-
tie, na súa breve aparición como
Tetis –a única concesión ao brevia-
rio mítico– xustifica a nostalxia
dos que seguen desfrutando co
Doutor Zhivago. Outros supoñen
unha grata sorpresa como o prota-
gonista de Hulk, Eric Bana, trans-
mutado nun arquetípico Héctor.

E outro acerto menor, a taima-
da elección de Sean “Boromir”
Bean para encarnar a Ulises-Odi-
seo, todo un secundario aboado
aos maos máis maos e aos secun-
darios máis ambiguos do cine de
xénero norteamericano dos últi-
mos anos, que lle restitúe todo o
sentido orixinario ao maquiavéli-
co protagonista da Odisea.

Un último apuntamento para
dar conta doutro despropósito, o
musical, malia todo insisto en que
a fita pode chegar doadamente ao
aprobado. James Horner perpetra
unha partitura redundante, abusi-
va e previsíbel que fusila sen
compaixón a espléndida música
de Hans Zimmer para Gladiator,
voces étnicas incluídas. Un que
non aprendeu dos acertos de Ho-
ward Shore na triloxía dos aneis.
O despropósito acada límites su-
rreais ao descubrir que había un-
ha partitura orixinal composta por
Gabriel Yared, o responsábel da
música, entre outras, d’O pacien-
te inglés, desbotada polos produ-
tores da película por considerala
“demasiado clásica”. Se Miklos
Rosza erguese a cabeza.♦
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Eliseo
Fernández
‘O anarco-
sindicalismo foi un
capítulo agachado
na historiografía’

A.N.T.
Edicións Positivas vén de pu-
blicar o libro O anarquismo
na Galiza. Apuntes para unha
enciclopedia que escribiu
xunto con Dionisio Pereira.
Por que uns apuntamentos?

Porque consideramos que
un traballo enciclopédico te-
ría un volume moi superior
ao que nós ofrecemos, algo
que se arredaba do noso ob-
xectivo de presentar unha
obra de divulgación. Non em-
bargante, sería posíbel ter re-
alizado un volume máis am-
plo, porque temos máis infor-
mación das acepcións que
compoñen o libro e poderían-
se ter incluído máis voces.

Semella unha sorpresa
a ampla actividade do
anarquismo en Galiza?

Para os que levamos tem-
po traballando no eido do
anarcosindicalismo, non, pe-
ro si que este foi un capítulo
un pouco agachado na histo-
riografía do país. Por iso o li-
bro vai na liña de ofertar unha
visión do que foi o anarquis-
mo na Galiza a través da re-
colleita de información dun
número significativo dos in-
dividuos e colectividades que
o protagonizaron, xa que o
anarcosindicalismo non foi
un movemento de líderes pro-
videnciais senón unha corren-
te de masas artellada entorno
a unha infinidade de militan-
tes, sindicatos, grupos anar-
quistas e ateneos libertarios.

Algunhas destas vidas
poderían ser de novela.

Unhas das ideas que mo-
tivaron o libro foi a de que a
partir dos datos que fornece-
mos podan comezarse traba-
llos máis amplos, xa sexan
sobre personaxes ou grupos.

Sinale un personaxe des-
tacado, pero que sexa desco-
ñecido para unha parte im-
portante da poboación.

Quizais me quedaría co
ferrolán Antonio Filgueira
Vieites, un militante sindical
forxado na emigración ame-
ricana, en Rio de Janeiro e
Bos Aires. O máis significati-
vo foi a súa actividade, que o
levou a escribir en diferentes
publicacións e a participar no
Congreso da Paz en Ferrol
contra a I Guerra Mundial e
tamén no celebrado en Rio.♦

Arde Troia
XOSÉ VALIÑAS

Xuro que fun testemuña de como unha rapaciña choraba desconsolada coa mor-
te de Aquiles no clímax final do filme. Pregunteime se a emoción da rapaza res-
pondía ao bo facer do director da película. Pero nada diso. A rapaza choraba po-
la morte de Brad Pitt como podería ter chorado cun vídeo de Enrique Iglesias.

Brad Pitt no papel de Aquiles en Troia.
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Hai un xeito diferente de facer
turismo no país, agora que se
achega o verán e as vacacións,
que vai máis alá dos grandes
destinos, o camiño de Santiago
ou as praias ateigadas. Con un
pouco de gasolina no depósito,
mochila ao lombo e catro pata-
cos no peto pódese atopar unha
boa fervenza, un río espectacu-
lar ou un roteiro de muíños inte-
resante con tan só afastarse un
pouco da costa. E o río Umia
engloba todos estes aspectos.

Para os que non o coñezan,
quizais uns dos lugares máis es-
pectaculares no que botar unha
ollada sexan os paraxes que
agacha ao seu paso por Caldas
de Reis, concretamente na pa-
rroquia de Segade, augas abaixo
do encoro. A uns quilómetros da
famosa carballeira de Caldas
atópase unha das zonas máis in-
teresantes para pasar o día. 

Un letreiro de madeira fala
claro: Fervenza da fábrica da
luz, un nome que semella saído
dunha tertulia bohemia do Ma-
drid de principios de século, pe-
ro que ten unha orixe máis cotiá.
O que se agacha detrás do cartel
é a caída ao baleiro dun Umia
bravo, que non conseguiu do-
mesticar o encoro e que vai dei-
xando ao seu paso pozas o sufi-
cientemente grandes para  poder
bañarse e toda unha serie de ro-
chas pulidas polas que a xente
se desliza coma se dun tobogán
se tratase. Por iso, o concello de
Caldas pódese sumar á listaxe
de cidades que dispoñen entre
os seus servizos de parques
acuáticos, con atraccións espec-
taculares e billeteira na porta.
Pero o de Segade presumiría de
ser natural e de balde aínda que
menos cómodo. Quizais esa se-
xa unha das estampas que máis
sorprenda aos que nunca pisa-
ron este lugar, ver os nenos es-
varando polas pedras que mes-
mo semellan estar feitas polos

veciños a semellanza das gran-
des atraccións de Terra Mítica. 

Pero as pedras pulidas non
son o único atractivo que fai di-
ferente o Umia ao seu paso por
Segade. Outra das particulari-
dades son os moitos muíños re-
habilitados que se van suceden-
do río abaixo e que dan conta da
importancia que tivo o río nou-
tra época. Sen embargo, hai al-
go neles que chama a atención.
A roupa tendida fora, os cans
deitados nas portas e os ferran-
chos dos cativos espallados po-
lo chan preséntanse como indi-
cios claros de que algúns deles
son a vivenda dos novos mui-
ñeiros do século XXI, aínda que
de fariña pouco se saiba. 

Todos eles poden contem-
plarse ao facer a pé o roteiro
trazado pola beira do río, que
percorre ademais parte da aldea
e que se pode completar coa vi-
sita á ponte románica, restaura-
da no século XVIII.

Auga e boa música

Aínda que calquera día do ve-
rán é axeitado para ir a Segade,
moitos prefiren ir no mes de xu-
llo, cando o festival Cultura
Quente electriza a carballeira
de Caldas de Reis, un evento
que este ano se celebra o 9 e o
10 de xullo e que a edición pa-
sada contou con máis de deza-
oito mil persoas. Os que se
acheguen eses días ao río pode-
rán montar as súas tendas no lu-
gar habilitado pola organiza-
ción e gozar dun cartel interna-
cional que inclúe pop, hip-hop e
folk e, coma sempre, de balde.
Nesta sétima edición polo esce-
nario pasarán o pop de La Ha-
bitación Roja, a psicodelia dos
británicos Boedekka, The Jee-
vas, os alemáns Rio Bravo,
Danko Jones, Paul Collins, Me-
dusa, Le Punk ou O’Funkillo
entre outros.♦

Fervenzas e muíños do Umia
Sitios Mar Barros

Comentarios dionisíacos            Irmandade dos Vinhos Galegos 

Um amigo portugués qualificou
numha cata transfronteiriça os
nossos vinhos como “femini-
nos”, em comparaçom e contra-
posiçom aos seus do Douro, que
eram fortes, vinosos, corpados e
carregados, ou seja, “machos”.

Em Portugal os vinhos clasi-
ficam-se em verdes ou maduros.
Os verdes som os minhotos, li-
geiros de grau, pouco mais que
os 8,5 e mais bem acedos, e os
maduros son fortes, com mais
graus e mui corpados. Sob o pon-
to de vista de um portugués, os
nossos vinhos som “meio verdes
meio maduros”, quer dizer, um
pouco mais maduros do que os
seus verdes, mas um pouco mais
verdes do que os seus maduros.

A cousa dá para reflexionar,
pois os nossos vinhos galegos som
como a nossa terra, redonda, pri-
mária, fecunda e carinhosa; sem-
pre temos a Mátria, a Nai Galiza

como referente feminina, e Rosalia
a sua máxima cantora. E ficamos
pensando se os nossos vinhos, co-
mo a nossa terra, serám ou nom fe-
mininos, ou ainda feminoides.

A questom non é tam comple-
xa, pois sempre houvo umha divi-
som entre os vinhos atlánticos
(equilibrados, harmónicos, com
menos grau e mais aromas) e os
mediterráneos, mais vinosos,
com mais corpo e força. Poderia-
mos aplicar portanto esta divisom
e classificar os vinhos galegos e
os verdes como claramente atlán-
ticos, ligeiros, afrutados, enquan-
to que os do Douro, Ribera del
Duero, Extremadura já estariam
mais considerados como medite-
rráneos ou umha meia transiçom
a “continentais”, ou seja, mais
corpados e paixonados.

Em geral, os nossos vinhos
som ligeiros e, quando bons, incri-
velmente elegantes, com aromas

florais e a fruta de osso (péssegos e
pavias) mais bem delicados e sub-
tis, como se tivessen umha alma
feminina, e portanto mais queridos
e amados, que classificados da
mau da justiça, a lógica e a razom.

Som vinhos que amamos apai-
xonadamente, e ainda que nom
sejam bons nem maus, som os
nossos e queremo-los irracional-
mente, como galegos namorados
do nosso, antes ou sem mesmo
analizar ou comparar com outros.
Podem ser melhores ou piores
mas o galego está irracionalmente
namorado do seu vinho e adora-o
como quer e respeita a sua nai ou
as mulheres da sua família.

E podem ser femininos, sem o
pexorativo de feminoides ou afe-
minados. As nossas mulheres,
desde Maria Pita às mariscadoras
ou labregas, foron sempre gente
de força, coragem e personalida-
de, tanto que durante muitas ge-

raçons tiveron que substituír o pai
da família, ausente na emigraçom
e bem que o fizerom. E cultiva-
rom o vinho diário, que se bebia
na festa ou era a força para o tra-
balho. As vendimadoras incorpo-
ram as uvas a alegria do seu can-
to e o vinho recolhe a alma de um
povo que sabe festejar e trabalhar,
cada cousa quando corresponde.

Por isso, o vinho galego, afor-
tunadamente pode ser feminino, e
isto é um elogioso qualificativo
que agradecemos os que acredita-
mos na paridade, igualdade e glo-
riosa complementariedade dos
sexos, aplicável ao nosso vinho.
Vinho que recolhe todo o amor da
nossa terra nai, mas nom feminoi-
de ou afeminado. E todos gosta-
mos dele, e mais sabendo que es-
tá feito polas maus amorosas de
muitas mulheres que o acarinha-
rom no seu porto, infância e cui-
dado enológico para que chegue a
nós como um maravilhoso leite
de mulher, com recendo de flores,
frutas e aroma materno.♦

www.sursumcorda.net

Vinhos femininos

Crecemento
e cancro
XURXO G. LEDO

Ésumamente interesante
comprobar como os
homes representativos da

sociedade capitalista, neste
caso un conselleiro delegado
do BSCH, falan claramente e
din que hai que desmontar o
estado de benestar, e que hai
que facelo xa.

Eu agradezo a sincerida-
de que se bota en falla
noutros que pensan o mesmo
pero din o contrario e
agóchanse tras a fachada da
socialdemocracia.

O que xa me resulta preo-
cupante é que Guillermo de la
Dehesa afirme que hai que fa-
cer reformas porque estamos
a crecer en Europa menos que
nos EE UU e temos que ser
máis competitivos.

Este economista argumen-
ta a súa afirmación en cifras e
datos de produtividade, horas
anuais traballladas, custos sa-
lariais, etc, é dicir, datos que
non se poden discutir se non
se fai unha análise profunda.

Cabería preguntarlle a
este e a outros economistas
cales son os custos deste
crecemento suposto e até on-
de se pode chegar. Por
exemplo debería explicar cal
é o custo enerxético dun es-
tadounidense, cal é o nivel
de contaminación ou o esta-
do da saúde?. Deberían
explicar como conseguen as
materias primas e a quen lle
mercan a súa cota de
contaminación, ou cal é a
porcentaxe de pobres, suici-
dios ou familias
desestruturadas.

Os economistas deberían
estudar un pouco de bioloxía
para saberen como se
desenvolve unha célula
canceríxena, aquela que ten
como único obxectivo o
crecemento polo crecemento,
e para conseguilo coloniza ór-
ganos (infiltracións) e estabe-
lece posicións en lugares
estratéxicos (metástase).

Esta proliferación necesita
unha achega nutricia que
remata esgotándose coa morte
da persoa, que non resiste o
expolio da célula
multinacional.

As regras son as do
mercado, a oferta e a deman-
da, até que non quedan
demandantes porque falta osí-
xeno, auga e o propio sangue.

A idea do desenvolvemen-
to e o progreso sempre é liga-
da a valores económicos, pe-
ro a uns valores que
curiosamente obvian como se
non existisen as bolsas de po-
breza, obvian as persoas que
aínda con dous traballos
teñen grandes problemas para
chegaren a fin de mes. 

O crecemento é coma un
deus ao que hai que nutrir
con sacrificios humanos para
telo ledo, e este deus
represéntano os bancos e as
multinacionais.♦



MAR BARROS
Levan dez anos comendo, pero
ben, como cómpre. Son unha das
poucas asociacións culinarias do
país, que se dá en chamar Troita
Armada e nestes días están a ce-
lebrar que levan nada menos que
unha década de esmorga. E fano
con festas, charlas, cata de viños
e, por suposto, cenas comunais,
toda unha serie de actividades
que se desenvolverán en Com-
postela, o seu campamento base,
durante este mes.

Preséntanse como unha “so-
ciedade gastronómica armada
que loita contra as comidas pre-
cociñadas, enlatadas, clembute-
rizadas e hamburguesizadas”. As
súas armas: “a faca, o garfo e a
culler”. O seu fin: “crear unha
nova orde social gastronómica”. 

Despois de reivindicar o uso
das cuncas tradicionais nos bares
para tomar viños, nunha saída
por Santiago antes do día de de-
funtos con tazas en man e gaitas
ao lombo e de celebrar centos de
paparotadas exóticas os mem-
bros da Troita Armada prepara-
ron un programa de actividades
conmemorativas moi amplo e
aberto para os que se queiran
achegar até a cidade na procura
de boa comida e festa rachada.
Comezaron o pasado fin de se-
mana, a golpe de folk, pinchos e
cunha exposición fotográfica na
que se recollían dez anos a través
de instantáneas. Este venres, o
punto máis cultural porao Mer-
cedes Pinto, quen ofrecerá unha
conferencia sobre “Cen anos de
fogóns en Compostela” e o se-
guinte terá lugar unha cata de vi-
ños a cargo da asociación e unha
esmorga popular. 

En todo este tempo levantá-
ronse en armas para exaltar a co-
mida e a bebida do país. Así vi-
ñeron trazando rutas de viños al-
ternativas por Compostela, sen
desprezar a do Franco, co fin de
recuperar bares e lugares tradi-
cionais. Sen embargo, os obxec-
tivos da Troita movíanse máis
aló da cidade de pedra, e mesmo
Ourense soubo da súa esmorga.

Cada catro meses realízase unha
cea temática no local, algunha
con obriga de levar roupa axei-
tada para ocasión. Neses días o
local muda medieval, con músi-
ca da época, pero tamén toma ai-
res senegaleses, mexicanos, sue-
cos, bolivianos ou manchegos,
sen esquecer ningún tipo de de-

talle, froito das viaxes dos troi-
teiros.

Baixo a parte festeira, a aso-
ciación agacha a súa cara máis
sociocultural. A través de charlas
e coloquios abórdanse diferentes
temas de actualidade, como o co-
mercio xusto, a globalización, o
conflito palestino, cooperativis-

mo de agricultura ecolóxica  ou a
creación dun xornal en galego.

Co calor da cociña

A Troita Armada nace ao abeiro
da Asociación Xuvenil Itaca,
cando unha parte dos monitores
querían facer algo diferente. E
conseguiron facerse un oco no
seu local, na rúa Pombal, número
8. Pero aos membros, hoxe máis
de medio centenar espallados por
todo o país, parecíalles impensá-
bel un lugar de reunión sen coci-
ña e sen comida. Semella que os
aparellos comúns non eran pro-
pios para a ‘loita’ e buscaron un-
ha cociña con historia, cando me-
nos con anécdota. Así, o aparello
responsábel dunha parte impor-
tante das ceas, estivo no ano 92
na Expo de Sevilla e, dun tempo
no almacén de chatarreiros de
Ponferrada, foi parar ao local. 

A sociedade gastronómica
forma parte dunha federación na
que ademais participa a aso-
ciación de sendeirismo e tempo
libre Carricanta e o grupo Ítaca.♦

Nº 1.132 ● Do 10 ao 16 de xuño de 2004 ● Ano XXVIILaicidade
FRANCISCO CARBALLO

ÉEuropa laica? Por que
hai xente que rexeita
toda alusión ao cristianis-

mo como alicerce desta Euro-
pa? Preguntas que están no
fondo de todos nós. Preguntas
que paga a pena ir aclarando
para que as tensións baixen e
os diálogos medren.

Francia foi pioneira na
clarificación da laicidade. Pri-
meiro cos Ilustrados, logo coa
Revolución de 1789 que pro-
seguiu, neste aspecto, até os
anos 1900-1903. Ollar tal es-
pello histórico é útil.

Certos Ilustrados optaron
por “unha relixión natural”
dun Deus creador ao estilo
dun reloxeiro. A “revelación”
que invocan as relixións
históricas debía ser abandona-
da. A “razón” exaltada polos
Ilustrados foi obxecto de cul-
to duns revolucionarios
durante breve tempo. Tal con-
tradición traduciuse no s.
XIX –en Francia e grazas á
súa influencia en parte de Eu-
ropa– en debates entre fe e
razón, entre ciencia e
relixión. Francia, con
Combes, a principios do s.
XX, decidiu darlle espazo le-
gal á laicidade. Toda
institución pública debería ser
protagonizada en exclusiva
por formalidades laicas.
Milleiros de “cristiáns de ins-
titucións confesionais” foron
desposuídos de cátedras, pos-
tos de traballo etc.,
emigraron. Finalmente, o
espazo público quedou como
común referencia laica.

O trauma das institucións
relixiosas históricas foi difícil
de pechar. Mais conseguiuse.
O cristianismo –e
especialmente o catolicismo
francés– entristecido, debilita-
do, aceptou semellante
cirurxía; nas guerras mundiais
e nas coloniais demostrou a
súa fidelidade patria,
recuperou a confianza da
poboación. A Igrexa católica e
as outras teñen liberdade, mó-
vense. No seu ámbito,
libremente, o catolicismo ob-
tén respecto, amor,
benevolencia pública e priva-
da. A historia que se elabora
na Sorbona subliña o alicerce
cristián como o máis destacá-
bel na creación de Francia.

Laicidade expresa o
contrato social de mutuo res-
pecto, de soberanía popular,
aceptación da táboa dos
dereitos humanos individuais
e colectivos: dos nenos, de
xénero, de todos. As opcións
relixiosas teñen de moverse
nese espazo común, son a cor
persoal e/ou grupal que diver-
sifica as paisaxes e ule á
sobredimensión altruista. O
modelo francés é pioneiro,
está a modularse en diálogo
coas institucións relixiosas no
camiño da mutua
comprensión. O caso de
España é o do atraso nese
sector; sobran desconfianzas,
anticlericalismos, privilexios
e maos hábitos de abuso do
relixioso para folclorizar cal-
quera acontecemento.♦

Já diz a doutrina evangélica que
ninguém é profeta na sua terra, e
como aqui temos tantos papa-
missas não é estranho que o opus
magnum destes tartufos seja o
desprezo do próprio para realçar
o alheio mas, isso sim, sempre
com o nosso dinheiro. 

Ai está o programa de músi-
ca “Xeración 2000+4” do Con-
servatório Superior de Música de
Vigo com o patrocínio de Caixa
Galicia. Nove concertos ao lon-
go deste mês de Junho nos que
figuram 23 compositores e 27
obras, mais um programa surpre-
sa. Tem até uma estreia em Es-
panha porém não há uma só obra
de compositor galego. É a retóri-
ca habitual do menospreço por
elevação para humilhar nove sé-
culos de história da música culta
galega. Opus nigrum do manual

de usurpador cultural.
Não é casual nem anedótico, é

um facto sistemático contra da mú-
sica culta galega. As instituições
educativas, políticas, financeiras e
religiosas aniquilam subtilmente a
nossa cultura. O sibilino “bilin-
guismo harmónico” que apregoa o
vice-rei de Compostela não é mais
que o permanente esmagar da nos-
sa identidade, reduzindo-a a mero
folclore pintoresco.

Tenho escrito aqui de tantas
programações de concertos a ig-
norar os nossos compositores
que já parece um opus perpe-
tuum, mas a insistente coope-
ração destrutiva que mostram al-
guns profissionais da música é
patológica.

Caja Madrid coopera na sa-
cralização musical, esta vez com
uma tournée do 11 ao 15 de Jun-

ho pelas catedrais galegas. A
Grande Missa KV 427 de Mozart
com intérpretes de muito marke-
ting para impressionar os pasma-
rotes políticos; e onde mencionar
os compositores galegos se per-
ceba como blasfema. É curioso o
percurso das catedrais: Tui, Ou-
rense, Lugo, Corunha(!) e San-
tiago. Corunha, sim, ainda que
não tem catedral, mas Vigo, a ci-
dade mais grande da Galiza, não.
Subtilezas coloniais. 

Um de tantos opus horribilis
da música em Vigo é a insistente
campanha dum jornal de grandes
opus pouco musicais, aliciando
aos vizinhos no incumprimento
da lei que regulamenta a remune-
ração dos autores, por usar as
suas obras nas festas. Pretendem
convencer a sociedade que as ví-
timas somos os verdugos e que

todos têm direito a viver a costa
do trabalho dos autores menos os
próprios criadores. As Comissões
de Festas não terão ânimo de se
lucrar mas os intérpretes que to-
cam na festa, os electricistas, téc-
nicos, montadores, e até os cre-
gos, nenhum faz a festa de balde
porque todos vivem do seu tra-
balho. E se lhes parece cara a ta-
rifa dos autores pois que prescin-
dam da música e amenizem a fes-
ta com sermões e saltimbancos.
As leis, beneficiem ou prejudi-
quem, estão para se cumprir. 

Aqui nem de mortos lhe re-
conhecem aos compositores ga-
legos o seu trabalho. Vai ser coi-
sa de não catalogar as obras pelo
número de opus senão como op-
pius postumum. Já o disse a dou-
trina evangélica: pelo seu opus
os conheceredes.♦

O Bardo na Brêtema                          Rudesindo Soutelo

Oppius postumum

Dez anos de Troita Armada

Membros do cumio gastronómico.



O BarO Barcoco
■ CINEMA

SER Y TENER
Na Casa da Cultura, o ci-
neclube Groucho Marx
proxecta esta película este
xoves 10 ás 22:30 h., e o
mércores 16 e xoves 17 á
mesma hora poderemos ver
El Regreso. O domingo 20
ás 18, 20 e 22:30 h. proxec-
tarase Haz conmigo lo que
quieras.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

A VIDA
DE CARLOS CASARES
Podemos ollar esta mostra
sobre o finado escritor, até
o 15 de xuño, na Casa da
Cultura.

CedeiraCedeira
■ TEATRO

MOBY DICK
Os Quinquilláns farán esta
representación para crian-
zas o sábado 12 no Audito-
rio Municipal.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

ATENEO REPUBLICANO
DE GALICIA
Este xoves 10 ás 20 h. na
Aula de Cultura de Caixa
Galicia preséntase o libro
Neoliberalismo y Estado
de Bienestar de Vicenç
Navarro. O xoves 17 Ale-
xandre Porcel falaranos
do seu libro Crónica de
Destino.

ROTEIROS A PÉ
A asociación cultural Co-
lectivo Camiños organiza
roteiros abertos á partici-
pación de calquera persoa
interesada, por un prezo de
1,5 euros, con saída desde a
Estación de Autobuses, so-
bre as 11 da mañá dos do-
mingos para voltar á tardi-
ña. Este domingo 13 van
realizar o roteiro da Seaia,
por terras de Santo Adrián,
O Seixo, Guixón, Castro de
Beo, San Tirso, Xareíña e
Santo Antón. Máis infor-
mación no telf. 649 759
734 (David).

■ CINEMA

CGAI
O ciclo adicado a Rainer
Werner Fassbinder conti-
núa este xoves 10 ás 20:30
h. coa proxeción da película
O amor é máis frío ca mor-
te (1969); o venres 11 ás 18
h. poderemos ver Por qué
lle deu ao señor R. un ata-
que de loucura homicida
(1969); o sábado 12 ás
20:30 h. tocaralle o turno á
fita O soldado americano
(1970); o luns 14 a Os deu-
ses da peste (1969); o mar-
tes 15 a Atención a esa
prostituta tan querida
(1970); o mércores 16 a El
mercader de las cuatro es-
taciones (1971); e o xoves
17 ollaremos Liberdade en
Bremen (1972); o venres 18
chega á pantalla ás 18 h.
Nora Helmer (1973) e ás
20:30 h. Todos nos llama-
mos Alí (1973), que repite o
sábado 19 ás 18 h., día no
que tamén poderemos ver
Effi Briest de Fontane
(1974). O venres 11 ás
20:30 h, dentro da retros-
pectiva O mundo de Satya-
jit Ray, proxéctase O estra-
ño (1991), e o sábado 12 ás
18 h. veremos As polas da
árbore (1970). Máis infor-
mación en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

ROBERTO GONZÁLEZ
Podemos ver a mostra Grá-
fica Dixital II, até o xoves
24, na galería Pardo Bazán.

ANTONIO
GARCÍA PATIÑO
O seu traballo amósase no
casino Atlantico até o mér-
cores 30 de xuño.

SURREALISMO
A mostra Max Ernst e os
seus amigos surrealistas
inaugúrase este xoves 10
na Fundación Barrié, on-
de a poderemos contem-
plar, até o 12 de setembro.
Noventa obras que presen-
tan, como núcleo central,
o traballo do pintor ale-
mán, ao que se lle unen
exemplos destacados de
artistas da talla de André
Masson, René Magritte,
Victor Brauner, Giorgio
de Chirico, Marcel Du-
c h a m p ,  J o á n  M i r ó ,
Francis Picabia, Óscar
Domínguez, Alberto Sa-
vinio ou Yves Tanguy. A
Fundación organiza, pare-
llamente, obradoiros di-
dácticos para centros de
ensino, campamentos de
verán e visitas guiadas pa-
ra adultos. Máis informa-
ción en www.fbarrie.org. 

ESENCIA
A pintora Julia Hidalgo
amósanos o seu traballo,
até o venres 18, na galería
Ana Vilaseco.

TINO GRANDÍO
A sede de Caixa Galicia
acolle unha selección da
súa obra até o xoves 17.

ARTE PARA UN SÉCULO
Podemos ver esta retros-
pectiva sobre as vanguar-
das, até este venres 11 de
xuño, no Quiosque Afonso.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 04
As obras do prestixioso

premio de fotografía da na-
tureza, recoñecido como o
máis importante do mundo,
organizado pola BBC Wild-
life Magazine e o Museo de
Historia Natural de Lon-
don estarán expostas até o
mes de xullo no Aquarium
Finisterrae.

■ MÚSICA

FESTIVAL MOZART
Continúa este festival de
ópera no que, agora, pode-
remos asistir ás interpreta-
cións da Orquestra Sinfó-
nica de Galicia, no teatro
Rosalía de Castro o venres
11 e domingo 13 ás 20 h,
de Die Schuldigkeit des

Enrsten Gebots, de W.A.
Mozart; e La cambiale di
matrimonio, de G. Rossini.
O sábado 12 ás 21 no mes-
mo teatro, terá lugar o reci-
tal da mezzosoprano Silvia
Tro Santafé.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

CURUXAS O4
Mostra conmemorativa dos
premios Curuxa, con máis
de un cento de traballos
gráficos humorísticos de
todo o mundo, e a anima-
ción de Diver-Show. No
Museo do Humor.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

DEZ ANOS
DE PINTO & CHINTO
Até o 27 de xuño podere-
mos contemplar os dese-
ños destes humoristas na
galería Sargadelos (Rubal-
cava 30-32).

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

O GrO Groveove
■ EXPOSICIÓNS

REIMUNDO PATIÑO
Artista galego do grupo
Atlántica, finado no ano 85,
e autor da serie O home
que falaba vegliota, que
poderemos contemplar na
galería Lembranza-Sarga-
delos até o 26 de xuño.

LalínLalín
■ MÚSICA

CONTROLADOR MIDI
Este controlador, con dixi-
tación de gaita de José
Presedo, será presentado
este venres 11 ás 20 h. no

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O  D E  C U L T U R A  E  E S P E C T Á C U L O S

A Festa do Circo é un nome am-
plo que engloba eventos artísti-
cos de diversas orixes e contidos
entre o 10 e o 12 de xuño na sala
NASA de Santiago. Máis de cin-
cuenta artistas chegados de Gran

Bretaña, Catalunya, Asturias,
Portugal e toda Galiza porán en
marcha trinta números distintos
que van desde o cabaré ao audio-
visual, pasando pola danza ou as
artes plásticas.♦

Festa do CirFesta do Circoco
O O TTrinquerinque

Organizada polo Conservatorio
Folque de LALÍN, realizarase o
sábado 3 e domingo 4 de xullo vi-
sitando o Museu e obradoiro de
cordofone do artesán Domingos
Machados, en Braga; a Asso-
ciação d’Orfeu, en Águeda;
convivio con músicos d’Orfeu. O

número de prazas é de trinta, a
admisión será por orde de inscri-
ción que se pode facer no correo
electrónico conservatoriofol-
que@bandua.com. O prezo da
inscrición darase a coñecer na pá-
xina electrónica e incluirá comi-
das, aloxamento e viaxe.♦♦

Excursión musical a Braga-ÁguedaExcursión musical a Braga-Águeda

N
º 

1.
13

2 
●

A
no

 X
X

V
II 

●

D
o 

10
 a

o 
16

 d
e 

xu
ño

 d
e 

20
04

☞ WONDERLAND. O
asasinato de catro perso-

as implica a un actor porno en
declive que ademais é toxicó-
mano, pero el sinala como au-
tores a outro grupo que á súa
vez acúsao a el. Intriga co pun-
to de vista un chisco confuso.

☞ A NAI (The Mother).
Película inglesa, con

poucos medios, aceptábeis ac-
tores e sexo transgresor. Coren-
tón e corentona deben facerse
cargo da súa nai recentemente
viuva, pero ela non está dispos-
ta a convertirse aínda nunha ve-
lla. Con algún tramo sen moito
interese, paga a pena por certas
escenas, polo seu planteamento
inabitual e polo chiste: “Pensa-
ba xa que o seguinte home que
me tocaría sería o forense”.

☞ NIN A FAVOR NIN
EN CONTRA. Un gru-

po de ladróns pídelle a unha cá-
mara de televisión que filme un
atraco. Tras a experiencia, ela
únese ao grupo e cóllelle gusto
á súa nova vida. Acción france-
sa en plan cinema americano.

☞ O DÍA DE MAÑÁ. O
efecto estufa licúa os po-

los, a súa auga muda as corren-
tes oceánicas e comeza unha
glaciación fabulosa, polo que

un pai climatólogo terá que
salvar o seu fillo, atrapado po-
la neve en Nova York. Baseado
en feitos reais.

☞ MEMORIES OF
MURDER. Para axudar

nas pescudas de varios asasi-
natos en serie nun lugar remo-
to de Corea do Sul, desde Seul
envían a un experto en homi-
cidios. Retrato da vida rural
nese país asiático, da ditadura
e da policía.

☞ LADYKILLERS. Un
home aluga un cuarto

nunha casa do Misisipí e dille á
caseira que precisa do soto pa-
ra os ensaios de música clásica
cos seus amigos, cando o que
pretende en realidade é facer
un túnel. Humor negro dos ir-
máns Cohen.

☞ ROMASANTA. Un
asasino en serie enche de

pavor o rural galego do século
XIX. É o fabricante de xabrón
Romasanta un lobishome? Pe-
lícula de terror rodada en Gali-
za. Dirixe Paco Plaza. 

☞ CYPHER. Unha em-
presa contrata a un es-

pía para que se infiltre na
competencia, pero resulta ser
un dobre axente, ou iso cre el,

porque é confuso todo o que
ve, aínda que unha muller
axudaralle a saír adiante. Me-
nos o guión e a dirección, to-
do está ben.

☞ OS NENOS DE SAN
XUDAS. Tras unha ma-

la experiencia na guerra civil
española, na que perdeu a súa
noiva, un mestre volve a Irlan-
da a dar clases nun reformato-
rio no que o Perfecto é un sádi-
co; isto produce un enfronta-
mento entre dous métodos pe-
dagóxicos opostos.

☞ A CONTRARRELO-
XO. Un xefe de policía

local ten un asunto cunha mu-
ller que ten cancro, polo que
decide axudala. As cousas
complícanse cando ela e o seu
home morren nun incendio e
todas as probas indican que
foi o policía, polo que terá
poucas horas para demostrar
que é inocente.

☞ RÍOS DE COR PÚR-
PURA II. Na Lorena,

no contorno da liña Maginot,
van aparecendo mortos os in-
tegrantes dun grupo que ten
os mesmos nomes e profe-
sións que os apóstolos. A po-
licía 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 ho-
me traballa como gafe nun

casino de Las Vegas que funciona
á vella usanza: con mafiosos e
unicamente centrado no xogo. As
cousas cambian 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 PARTIDO.
Nun espacio barrial reduci-

do de Buenos Aires, Danuiel Bur-
man, recrea a historia dun mozo
que soña con marchar a Europa
pero está enraizado coa súa fami-
lia e amigos. Soña co regreso
dun pai que o abandonou cando
neno pero que el imaxina entre
heroi e traidor. Premio ao mellor
actor no Festival de Berlín.♦

CarCarteleirateleira

Poderemos coñecer as últimas novida-
des editoriais ou mercar ese libro que
queriamos comprar e non atopabamos
cando, beneficiándonos de descontos,
desde o sábado 12 até o domingo 20 de
xuño en LUGO.♦♦

Feiras do LibrFeiras do Libroo

LopLop presenta... (1929), de Max Ernst, óleo sobre madei-
ra, xiz e metal, que forma parte da mostra sobre o Surrea-
lismo da Fundación Barrié da CORUÑA.

A vida de
Carlos

Casares é a
mostra que

alberga a
Casa da

Cultura de
CANGAS.

Pinto
& Chinto
mostran dez
anos do seu
humor
gráfico na
galería
Sargadelos
de FERROL.



Nº 1.010 ● Do 26 de

Conservatorio Folque.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

XENES E ALIMENTOS
Podemos ver esta mostra,
até o 31 de xullo, na Depu-
tación Provincial.

FOTOXORNALISMO
EN LUGO
A Fundación Caixa Galicia
acolle esta mostra até o 30
de xuño.

■ MÚSICA

X-TRAIN
Chegan co seu rock este
xoves 10 ao Clavicémba-
lo, lugar que acollerá a ac-
tuación de novas músicas
de Julio García Trío o
venres 11. Para o xoves 17
estará a cantora de fados

Maria do Ceo; e o venres
18 é o día da canción de
autor do vasco Xabier
Muguruza.

APHONNIC
A banda de rock-metal toca
o sábado 19 ás 00 h. no
Clavicémbalo, acompañada
de Octubre 28, por unha
entrada de 4 euros.

NigránNigrán
■ ACTOS

ANDAR NIGRÁN
O Concello organiza este
programa de sendeirismo
para coñecer o patrimonio
petroglífico, a fauna e a flo-
ra da zona. Os participantes
concentraranse este domin-
go 13 de xuño ás 10 h. na
oficina de turismo de Gai-
far para facer a ruta de
Chandebrito.

■ MÚSICA

CLÁSICA PORTUGUESA
O Templo Votivo de Panxón
acolle este concerto o sába-
do 12 ás 21 h. No mesmo
lugar escoitaremos o sába-
do 19 ao grupo Rondó De
Moldavia.

OrOrtigueiratigueira
■ MÚSICA

DÓMINE CABRA
O folc e os sons tradicionais
escoitaranse o sábado 19 no
Teatro da Beneficencia.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

DARÍO BASSO
A galería Marisa Marimón
acolle, até o mércores 23
de xuño, a mostra Sa-
cadocavando. 

MANUEL CATOIRA
As paisaxes da memoria ti-
tula a súa mostra de pintura
na galería Visol, onde estará
até o 10 de xuño.

■ MÚSICA

ALBERTO CONDE TRÍO
Vai estar apresentando o
seu último traballo Entre-
mares o martes 15 ás 23 h.,
no marco das Festas do
Corpus.

PontevedraPontevedra
■ MÚSICA

SHOSTAKOVICH
ENSEMBLE
Este grupo, fundado en
1998 polos músicos da Or-
questra Sinfónica de Gali-
cia, Vladmir Prjevalsky,
Teimuraz Janikashvili,
Francisco Regozo e David
Etheve, é o encargado de
dar o concerto Unha ollada
ao cuarteto de corda en
Galicia, no que vai inter-
pretar obras de autores ga-
legos como Juan Durán,
Roxelio Groba, Luís Ca-
rro, Pablo Sorozábal e do
desaparecido Ángel Barja
entre outros. Escoitarémolo
este xoves 10 ás 20:30 h. no
teatro Principal. No mesmo
lugar o sábado 12 ás 20 h.
gozaremos co concerto da
Banda de Música de Pon-
tevedra, comentado pola
musicóloga Isabel García.

O PorriñoO Porriño
■ EXPOSICIÓNS

ISRAEL TAMAYO
Podemos ollar unha mostra
do pintor de Santiago de
Cuba no bar Liceum, xunto
con outra de fotografías
inéditas sobre o Afundimen-
to do Prestige.

■ MÚSICA

MARFUL
Esta nova proposta sonora
integrada por Uxía Pedrei-
ra, Marcos Teira, Pedro
Pascual e Pablo Pascual,
chega este venres 11 ás 23
h. ao bar Liceum coas súas
letras sociais, actuais, ele-
gantes e cheas de ironía.
Entrada de 3 euros para so-
cios, anticipada por 5 e 6 na
billeteira. O venres 11 vai
dar un concerto a banda de
música tradicional Quem-
pallou, para presentar o seu
novo traballo Estremonías.

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.

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

CARME CABANEIRO
Para mostrar a súa empatía
co río que atravesa a chai-
ra por Castro de Rei, chá-
malle a esta exposición de
esculturas A Fúmara, no-
me do propio río. Escultu-
ras de carácter simbólico
de estrutura metálica con
gravados a lume en madei-
ra, fósiles, ágatas, lapislá-
zuli... Na Escola de Músi-
ca Berenguela, no pazo da
Praza de Feixóo (por riba
do Modus Vivendi), duran-
te todo xuño.

AROMAS
Un conxunto de obras de
tamaño reducido do escul-
tor basco Eduardo Chilli-

da pódense ollar na Funda-
ción Caixa Galicia até o 2
de xullo.

XOCAS
Podemos coñecer mellor a
vida e obra do que este ano
se lle adica as Letras Ga-
legas de visitar a mostra do
colexio de Fonseca. Até o
luns 14.

A PARROQUIA
RETRATADA
Fotografías de Pedro Brey,
que se poden ver até o do-
mingo 13, na Igrexa da
Compañía.

SIMION GRACIUN
Até o 15 de xuño podere-
mos contemplar a súa pin-
tura na galería José Loren-
zo, de 11:30 a 14 e de 17:30
a 21 de luns a sábado, do-
mingos pola mañá

TRES CAMIÑOS
O hotel Porta do Camiño
acolle unha selección da
obra dos artistas Álex Váz-
quez, Juán Cereijo e Ra-
fael Masiá.

JACOBO RAMUÑÁN
O fotógrafo compostelán
presenta os seus retratos
na mostra Na chegada:
emocións e rostros de pe-
regrinos, que podemos ver
no Museo das Peregrina-
cións até este domingo 13.

VÍTOR CASAS
Unha mostra dos seus lino-
gravados poderemos con-
templala na galería Citania
(Algalia de Abaixo 39) até
o 30 de xuño.

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.

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.

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Este xoves 10 ás 21 h. no
Auditorio de Galicia, coa
Cor de Cambra del Palau
interpretarán Orfeo e Euri-
cide, de C. Gluck, sendo o
director Ros Marbá.

FESTIVAL CULTURAL
DE FONTIÑAS
Este venres 11 celébrase es-
te concerto, gratuíto ao aire
libre, no que poderemos
gozar co rock-metal das
bandas Kannon, Dismal;
Aphonnic e Octubre 28.

DOMESTIC
Actua este venres 11 ás 23
h. na Praza de Cervantes. O
sábado 12 ás 23 na Praza do
Toral estará Malevaje.

SONDESEU
A orquestra folc viguesa
presenta o seu disco Mar de
Vigo este sábado 12 ás
22:30 no teatro Principal.
Como invitados están Uxía
e X.M. Budiño.

EVA YERBABUENA
O ballet flamenco chega co
seu A cal y canto este sába-
do 12 ás 21 h. ao Auditorio
de Galicia.

AMNESIS
Na sala Nasa, este martes 15
poderemos escoitar a músi-
ca electrónica de Amnesis.

CABO JAM LORENZO
Novo ciclo deste espazo de
sesións en directo aberto á
experimentación criativa,
organizado pola sala Nasa.
O martes 15 ás 22:30 h. po-
deremos escoitar a música
electrónica de Amnesis. O
martes 22 será o momento
para a improvisación libre
de Parto.

SONS DA DIVERSIDADE
Ciclo de concertos do Con-
cello no Auditorio da Gali-
za até final de ano, coa idea
de amosar a diferentes ten-
dencias da creación musi-
cal no mundo. O venres 18
de xuño a alxerina Souad
Massi presenta en directo
Deb. As entradas pódense
recoller antes da concerto
no propio Auditorio de 12 a
14 e de 17 a 20 h. a un pre-
zo de 12 euros (6 euros pa-
ra estudantes e xubilados) e
nos teléfonos 981 571 026 e
981 573 979, ou o mesmo
día até a hora de comezo do
espectáculo, de haber pra-
zas disponibeis. Máis infor-
mación en http://sons.san-
tiagodecompostela.org.
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Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@ano-
saterra.com

Esta obra será representada pola
compañía Talía Teatro este xoves
10 no escenario do Principal de

SANTIAGO DE COMPOSTELA; o
venres 11 faráo no teatro Principal
da ESTRADA.♦

MolièrMolière Finale Final

A tenda de discos, promotora e
selo de discos Sinsalaudio or-
ganiza o Festival de Músicas
Sanas que se desenvolve du-
rante todo o mes en VIGO. Este
xoves 11 ás 21 h. no cine Sale-
sianos estarán os alemáns Don-
na Regina co seu pop melan-
cólico e bases electrónicas, nun
directo xunto co cantautor
Apenino (sobrenome do com-
postelán Marco Maril) e a ban-
da de trip hop, procedente de
Caldas de Reis, Overlook; o
xoves 17, nunha sala aínda por
determinar, escoitaremos a Da-
mo Suzuki nunha experiencia
sonora na que vai tocar con
músicos que non coñece nun
exercicio de free-rock e jazz.

Os interesados en tocar co ar-
tista poden deixar unha demo
nun CD en Sinsalaudio ou en-
viarlle un correo a damo@da-
mosuzuki.com; o domingo 20
ás 21 h. no clube Vademecwm
tocarán os norteamericanos
No-Neck Blues Band, perten-
centes á escola do new folk ou
antifolk; xunto cos portugueses
Ölga. Parellamente ao festival
organízase, en colaboración co
cine clube Lumiere, o ciclo O
Cine e a música, no que se vai
proxectar, o luns 14 ás 20:30 h.
no Auditorio do Concello a fita
Radio On (Gran Bretaña,
1979) de Chris Petit, e o luns
21 poderemos ver Swin (Fran-
cia, 2003) dirixida por Tony

Gatlif. O domingo 13 ás 20 h.
no auditorio do MARCO celé-
branse os Encontros de Arte
Sonora co concerto especial do
colectivo alemán Raster-No-
ton (Alva Noton+Komet), que
repetirá o martes 15 xunto cos
coruñeses Mglon. As entradas
pódense adquirir de forma anti-
cipada en Sinsalaudio, Gong e
Canciones Huerfanas en Vigo
ou Gong de Santiago, e a orga-
nización dispón dun bono de 30
euros que permite a entrada a
todos os concertos e un descon-
to do 50% sobre o prezo oficial
das entradas nas actividades
complementarias. Máis infor-
mación en
www.sinsalaudio.com.♦

Sinsal 2.0Sinsal 2.0

Vorágine Producciones repre-
senta este xoves 10 ás 20:30 h. e
o venres 11 ás 22:30 h. no C.C.
Caixanova de VIGO esta obra de
Darío Fó, dirixida por Esteve Fe-
rrer e interpretada por Silvia

Marsó, Lluvia Rojo, Fran Sa-
riego e Pedro Casablanc; o sá-
bado 12 chega ao Pazo da Cultu-
ra de PONTEVEDRA; e o domingo
13 poderémola ver no teatro Prin-
cipal de OURENSE.♦♦

Aquí no paga nadieAquí no paga nadie

X-Tain,
á dereita,

toca no
Clavicémbalo

de LUGO
este xoves
10. Ao día
seguinte, o
venres 11,
subirá ao
escenario

Julio García
Trio, abaixo.

As Festas do Corpus de OURENSE acollen a actuación de Al-
berto Conde Trío o martes 15.

A nova
orquestra
folc
Sondeseu
presentase
no teatro
Principal de
SANTIAGO
este
sábado 12.
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■ TEATRO

FESTA DO CIRCO
Este xoves 10, o venres 11
e o sábado 12 ás 23 h. celé-
brase na sala Nasa a 5ª edi-
ción deste espectáculo no
que baixaremos ao sub-
mundo para descubrir a pa-
tética fealdade, a loucura e
o terror.

SUXEITO A CAMBIO
O novo traballo da compa-
ñía Femininosingular, ba-
seado en textos propios e de
autores como Jean-Paul
Sartre, Albert Camus, Be-
audelaire ou Orwell, entre
outros, estréase o xoves 17,
venres 18 e sábado 19 ás 23
h. na sala Nasa.

TTomiñoomiño
■ EXPOSICIÓNS

XENTES DE TOMIÑO
Podemos ollar esta mostra
de fotografías antigas, reco-
llidas polo propio alumna-
do,até o luns 21 no CEP Pe-
dro Caselles.

VVigoigo
■ ACTOS

COLÚMPIATE
O ex-Radio Futura Quique
Sierra e Ruth Massó pre-
sentan o seu libro o martes
15 ás 20 h. na Casa do Li-
bro. O xoves 17 ás 20 h. no
mesmo lugar a Asociación
Astronómica Rías Baixas
organiza unha conferencia
a cargo do profesor de físi-
ca José María Cordobés
sobre o Proxecto LHC de
Cern.

■ CINEMA

ROMPIENDO LAS OLAS
O cineclube Toliños polo ci-
nema, da Biblioteca Pública
Central, fai visionados to-
dos os xoves ás 18 h. Este
xoves 10: Los cuatrocien-
tos golpes, de François
Truffaut; e o 17, El sueño
eterno, de Howard Hawks.
Voltarán en outubro.

CINE CLUBE LUMIÈRE
En colaboración coa Alian-
za Francesa proxéctase, o
martes 15 ás 20:30 h. no
Auditorio do C.C. Caixano-
va, a película Inch´allah
dimanche (Francia, 2003)
de Yamina Benguigui.

SANTA LIBERDADE
A película documental, di-
rixida por Margarita Le-
do, sobre o secuestro do
Santa María pódese ver o
martes 15 e mércores 16 ás
21 h. no Centro Social Cai-
xanova. As entradas póden-
se recoller desde dúas horas
antes da proxeción a un
prezo de 4 euros.

HEROES DO ESPACIO
A fita Buck Rogers no sé-
culo XXV: O planeta das
rapazas escravas, produci-
da pola Universal Televi-
sión e rodada no ano 1979,
é a elexida polo Colectivo
Nemo de Fantasía e Cien-
cia Ficción para a proxe-

ción, no seo da Tertulia do
xénero fantástico que orga-
nizan no café Uf, o xoves
17 ás 21:30 h.

EL CUERPO HUMANO
Cine 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

ABSTRACCIÓNS
FIGURACIÓNS
(1940-75)
Os fondos do Museo Na-
cional Centro de Arte Reina
Sofía, Arte para un século
III na Sala de Exposicións
do Centro Cultural Caixa-
nova, até o 20 de xuño.

LUÍS SEOANE
As súas acuarelas permane-
cerán na Fundación Caixa
Galicia até finais de xuño.

ARIES DE ARTE
Poderemos ver a mostra de
pintura deste grupo na Ca-
sa do Libro desde o mér-
cores 16.

ÁNGELA FREIRE
A Casa da Xuventude aco-
lle a súa pintura até o ven-
res 18. 

CLÓNICAS
Esta mostra de expresións
artísticas de mulleres organi-
zada pola Marcha Mundial
permanecerá até o domingo
20 na Casa das Artes.

VILAS DURÁN
Mostra a súa arte na Casa
do Libro até o 15 de xuño.

M. ALVITE
A súa pintura exhíbese na
galería Sargadelos até estte
sábado 12.

THE LAST PICTURE
SHOW
Mostra sobre as Tendencias
conceptuais e os novos usos
na fotografía entre 1960 e
1982, producida polo Wal-
ker Art Center de Minnea-
polis. Poderemos ver as
máis de 200 obras de 55 ar-
tistas, en todo tipo de for-
matos e soportes, até o 19
de setembro na planta baixa
do MARCO.

SERGIO VÁZQUEZ
Até o 30 de xuño a sala de
mostras do Club Financei-
ro esporá a pintura deste
autor de Narón. As inci-
sións, erosións e relevos na
madeira dos seus cadros
convértenos nunha especie
de escultopinturas.

AE 2003
Esta mostra sobre a VII
Bienal de Arquitectura Es-
pañola pódese ver no Mu-
seo do Mar.

LAUGHING ALLOWED
A galería Ad Hoc ten un no-
vo espazo (Joaquín Lóriga
9) no que acolle esta mostra
que reune, até o 31 de xullo,
obras de artistas como Che-
lo Matesanz, Xoan Anleo,
Juán Carlos Román, Jo-
sep María Martín, Arte-
mio ou Silvia Gruner.

ÁLVARO NEGRO
A Fundación Laxeiro, na
Casa da Cultura Galega, al-
bergará unha mostra da súa
produción até o 16 de xullo.

FLYING CARPET
Até o 13 de xuño podere-
mos visitar esta mostra na

sala III do Centro Social
Caixanova, composta por
traballos de 165 mulleres
de 25 países e 5 continen-
tes. Na sala II amósase 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 se-
mana, e de 11 a 14 e de 18
a 21:30 h o sábados e o do-
mingo.

A RECONQUISTA
Este episodio histórico re-
créase até o 25 de xullo no
museo Quiñones de León.

O DESEÑO DO SÉCULO
XX NA GALICIA
A creación do necesario,
mostra do MARCO, comi-
sariada por Marisa Sobri-
no, adicada ao deseño de
maquinaria, mobles, elec-
trodomésticos, empacados,
gráfico...  no noso país. Até
o 13 de xuño.

■ LEITURAS

HISTORIAS
MARABILLOSAS
A Biblioteca Pública Cen-
tral continúa coas sesións

de contacontos os sábados
(de 11 a 12 h.). Este sábado
12: poderase escoitar Un
culete independiente, de Jo-
sé Luis Cortés y Avi; e o 19,
La cajita de los besos, de
M. Antònia Savall. E logo...
até outubro!

■ MÚSICA

ASTRID
O grupo escocés estará cos
seus temas pop este venres
11 ás 00:30 h. na Iguana
Club para presentar One In
Four. O sábado 12 nesta sa-
la poderemos gozar en di-
recto co rock e hip hop com-
bativo dos cataláns Inadap-
tats. O venres 18 vai tocar a
banda Ectoplasma.

ESTRELLA MORENTE
Esta figura do flamenco
presenta o seu espectáculo
Calle del aire o sábado 19
ás 22:30 h. no C.C. Caixa-
nova.

■ TEATRO

O PORQUÉ
DAS COUSAS
A compañía Nove Dous
Teatro chega o sábado 12

CULTURA & NOVAS
TECNOLOXÍAS
Organizado polo Consello da Cul-
tura Galega dentro dos IV Encon-
tros Cultura e Concellos, terá lu-
gar o venres 18 e sábado 19 de xu-
ño na sede do consello (Pazo de
Raxoi, 2º andar en SANTIAGO DE
COMPOSTELA). Nos últimos tem-
pos, dous cambios están a transfor-
mar, profundamente, o escenario
sobre o que traballan os nosos téc-
nicos de cultura: por unha banda,
as novas xeracións contan cunha
base educativa cada vez máis dila-
tada; pola outra, o cambio social e
tecnolóxico está a interpelarnos
con novos recursos, oportunidades
e amezas que presentan renovados
desafíos á procura dunha socieda-
de máis igualitaria. Precisamente,
a refexionar sobre estes recentes
desafíos dedicaremos estes Encon-
tros. Coordenados por Xoán Bou-
zada Fernández, a presentación
faráa Alfonso Zulueta de Haz o
venres ás 10:30; ás 11 será o rela-
torio de Fermín Bouza, Cultura,
comunicacións e novas tecnoloxí-
as; ás 12:30, panel Imaxinarios e
medios de comunicación con Xo-
án Luís Pintos, Carlos Ferrás
Sexto (Cultura e novas tecnoloxí-
as. O caso de infobrion.com), e Jo-
aquín Pinto Escribano (A expe-
riencia da Fundación Germán
Sánchez Ruipérez); ás 16:30, o re-
latorio de Enric Marín Otto, Cul-
tura, novas tecnoloxías e cidada-
nía; e ás 18, o panel Novas indus-
trias culturais e cidadanía con

Xaime Fandiño Alonso (Os dis-
positivos territoriais de promoción
audiovisual: as ‘film commision’),
Lois Rodríguez Andrade (Acción
cultural municipal e novas tecno-
loxías), Manuel Gago Mariño (O
portal do Consello da Cultura Ga-
lega), e Miguel Valverde Juncal
(As webs municipais de Galicia).
O sábado 19 ás 10:30 será o relato-
rio de Juan Antonio Roche, Cida-
des culturais ou cidades virtuais;
ás 12, o panel Cidades culturais,
cidades virtuais con Marcos Llo-
ret Romero (Innovación en pro-
xectos de dixitalización. Arquivo
Pacheco), Daniel Weiss Ibáñez
(O museo dixital de Mazaricos),
Lorea Hernández Hurtado (Do-
nostia, a cultura e as novas tecno-
loxías), e Luis Miguel Cabeza
Granado (Alfabetización tecnoló-
xica e software libre ne Extrema-
dura). A inscrición é gratuíta e o
número de plazas limitado a 100
que se cubrirán por orde de chega-
da. Máis información no Consello
da Cultura Galega, telf. 981 957
202, fax 981 957 205, enderezo
electrónico correo@conselloda-
cultura.org. Tamén se pode facer a
inscrición na URL http:
//www.consellodacultura.org/xor-
nadas/cultura/inscricions.htm.

CONCURSO LITERARIO 2004
A Federación de Entidades Cultu-
rais Galegas de Catalunya promo-
ven este premio, no que poderán
participar todas aquelas persoas
que o desexen, con orixinais inédi-

tos, non premiados anteriormente,
e escritos en lingua galega según a
normativa vixente, de temática re-
lacionada coas lendas ou tradicións
galegas. Os traballos, dunha exten-
sión minima de vinte páxinas e má-
xima de sesenta, en tamaño DIN
A4, a duplo espazo, enviaranse por
septuplicado de forma anónima e
por correo certificado á Federación
de Entidades Culturais Galegas en
Catalunya (Chapí 18-20, 08031 de
Barcelona) antes do 13 de outubro,
indicando na capa o título da obra e
pseudónimo, e nun sobre pequeno,
pecho, incluiranse os dados perso-
ais do autor e título da obra.

AXUDAS PAR
A PROMOCIÓN DE
PRODUCIÓNS AUDIOVISUAIS
A TRAVÉS DA INTERNET
O obxecto desta iniciativa do Con-
sorcio Audiovisual de Galicia é o
apoio a todas aquelas producións,
ou coproducións, galegas consis-
tentes en accións a través da rede,
que estean destinadas á promoción
de traballos audiovisuais e de pu-
blicidade baseados en tecnoloxías
on-line e incluídos nos orzamentos
de explotación das producións au-
diovisuais. Para as longametraxes,
a participación económica da pro-
dutora galega deberá ser superior
ao 30% do orzamento de produción
e/ou posuír ao menos o 20% dos
dereitos de explotación da obra,
que deberá ser acreditado polo
ICAA ou EGEDA. No caso doutras
producións audiovisuais requirira-

se, igualmente, documentación que
acredite a participación suficiente
da produtora galega. Correspónde-
lle ao Consorcio Audiovisual de
Galicia a realización das tarefas de
xestión necesarias para a concesión
das axudas previstas. O período de
cobertura do programa estará com-
prendido entre o 1 de xaneiro e o 30
de decembro de 2004, tratándose
sempre de actos previos ou simul-
táneos á realización do proxecto.
As solicitudes pódense enviar ao
Consorcio Audiovisual (Hórreo 61,
1º andar 15702 Santiago de Com-
postela) até final de ano. Máis in-
formación no teléfono 981 957 182
ou por fax no 981 545 847.

IX PREMIO MANUEL
RAÍMONDEZ PORTELA
A Fundación de Exposicións e
Congresos da Estrada promove es-
te certame no que poderán partici-
par aqueles traballos ou serie de
traballos (até un máximo de cinco),
que teñan como tema a lectura, e
que sexan publicados en lingua ga-
lega en calquera dos medios de co-
municación escritos, até o 30 de
xullo. Os autores deberán remitir
unha páxina orixinal dos artigos, na
que conste a data de publicación e
o medio, acompañada dos seus da-
dos, á sede da fundación (Zona De-
portiva s/n 36680 A Estrada) antes
do 11 de agosto. A dotación econó-
mica do premio será de 1.500 eu-
ros. Máis información en www.a-
estrada.org, no teléfono 986 573
406 ou no fax 986 573 761.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DA PRESIDENCIA,
RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Véñense de aprobar as bases regulado-
ras de concesión de bolsas de formación
de expertos en cooperación interna-
cional para o desenvolvemento na Se-
cretaría Xeral de Relación coa Unión
Europea ao tempo que se convoca unha
delas. Máis información na páxina web
da Xunta de Galiza.♦

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

Festa
do Circo
na sala

Nasa de
SANTIAGO
desde este

xoves 10 ao
sábado 12.

A sala de
exposición
do CC
Caixanova
serve de
escenario
para a
mostra
Abstraccións
Figuracións.
Á esquerda,
Caixa
baleira,
1958,
de Jorge
Oteiza, ferro
forxado.

Eva Abal
actua no
Lucky Luke
vigués o
mércores
16.



Nº 1.010 ● Do 26 de

ás 22:30 h. e o domingo 13
ás 20:30 h. ao C.C. Caixa-
nova con esta peza basea-
da en textos do catalán
Quim Monzó.

EVA ABAL
Considerada un dos valores
emerxentes no mundo do es-
pectáculo, actúa, dentro do
ciclo de monólogos comicos
que organiza o Luki Luke
(Serafín Avendaño, semies-
quina con Rosalía de Castro)
o mércores 16 ás 22:30 h.

CÁNDIDO PAZÓ
O recoñecido actor presen-
ta o seu mónologo humorís-
tico o xoves 17 ás 21:30 h.
na cervexaría La Cadiera
(Santiago de Vigo, esquina
Alfonso XII).

MANICOMIO
SÓ PARA CLOWNS
Esta obra de Carlo Colom-
baioni chega, o venres 18 ás
22:30 h, ao C.C. Caixanova
da man da compañía Os se-
te magníficos máis un.

VVilagarilagarcíacía
■ MÚSICA

LA OREJA
DE VAN GOGH
O grupo de pop donostiarra
vai tocar este venres 11 ás
21:30 h. en Fexdega. Entra-
das, a 16 euros, en Vazquez
Lescaille, na Casa de Cultura
e no Auditorio Municipal ou
por 20 na billeteira. Tamén a
través de www.caixagalicia.es
ou no teléfono 902 434 443.

VVilalbailalba
■ MÚSICA

AVIOUGA
Poderemos gozar co mellor
folque da man de Pepe Va-
amonde este venres 11 no
Auditorio Carmen Estévez.

PonferradaPonferrada
■ MÚSICA

FIFTY FOOT COMBO
O grupo belga estára tocan-
do o venres 11, xunto con
Allnighter, na sala Tararí.

MatosinhosMatosinhos
■ EXPOSICIÓNS

BOARDING PASS
As fotografías de Sergé
Jongué permanecerán na
galería Foto Fnac Norte
Shopping até o 19 de xuño.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GULBENKIAN
Unha visita a esta fundación
sempre é grata. Agora acolle
diversas mostras como, Uma
obra em foco: Quotidiano fa-
miliares - Os meses do ano
–Francesco Bartolozzi ( 1728-
1815), William-Nelsol Gardi-
ner (1766-1814), unha ducia
de gravuras representando os
meses do ano, subliñando as
característica de cada mes; no
Museu Calouste Gulbenkian
até o 18 de agosto. Os Galgos
de Amadeo. Olhar a história
de uma pintura, de Amadeo de
Souza-Cardoso, que explora,
dun modo didáctico e sedutor,
os métodos de exame e análi-
se utilizados no estudo técnico
da obras de arte; no CAMJAP
até o 4 de xullo. XVI desenhos

de António Areal, datado en
1968 e raramente exibido, o
álbum a tinta china e acuarela
contén 21 obras; un exemplo
do que Areal chamaba o novo
figurativismo; até o 4 de xullo.
Goa eo Grão-Mogol: o luxo e

o requinte do Imperio Mogol
através de libros, pinturas,
xoias, téxteis, porcelanas e
mobiliario; na sede da funda-
ción até o 5 de setembro. Mne-
mopolis, doce pinturas acríli-
cas sob plexiglas de Gil Heitor

Cortesão, de ambientes feéri-
cos, que poden mesturar re-
cintos públicos, multitudes,
edificios, frases publicitarias,
balóns de feira... no CAM-
JAP até o 26 de setembro.
Pecha os luns.♦

SOCIEDADE CULTURAL
DO CONDADO
www.scdcondado.org

A Sociedade Cultural e Deportiva do
Condado vén de abrir unha páxina elec-
trónica na que se informa sobre a enti-
dade, fálase do festival, que xa coñece a
súa XVIII edición, relátase a súa histo-
ria, facilítase o arquivo gráfico, danse
datos dos libros publicados pola institu-
ción, infórmase das últimas novas e in-
corpóranse textos.♦
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■ Precísase camareira ou camarei-
ro en Vilagarcía para restaurante de
próxima abertura. Telf. 986-627 555
560 ou 986 504 652.

■ Véndese acordeón diatónico de
botóns, novo. Chamar ao telf. 986
227 039 a partires das 19 h.

■ Alúgase casa na ría de Muros e
Noia para os meses de xullo, agosto
e setembro. Telf. 615 864 477 ou 981
765 089.

■ Véndense canciños de compañía
de raza pequena. Telf. 986 415 666.

■ Alúgase piso na Avda. Fisterra
da Coruña por 365 euros. Telf. 607
638 045.

■ Alúgase casa no Saviñao, perto
do Miño, na Ribeira Sacra luguesa.
Restaurada con calefacción e chemi-
né. Fins de semana ou por semanas,
bon prezo. Telf. 982 404 654, 679 591
876 (Manuel).

■ Mentres contemplo unha exposición de
Chillida, penso nunha frase súa: “Cando
entrei en Santa Sofía de Constantinopla
ollei un grande espazo musical”. Nese
momento gostaríame ter ao meu lado un-
ha muller coa que falar do espazo, da ar-
te, de Estambul, de Chillida, da música...
Creo que os corenta anos é unha boa
idade para explorar o mundo, e disfrutar
da arte, dos sons, dos silencios e da vida.
Se hai algunha muller sensíbel que
comparta estes pensamentos, e quei-
ra vivilos conmigo, pode escribirme a :
literario04@yahoo.es.

■ Alúgase casa en primeira liña de
praia, completamente equipada para 6
persoas e con garaxe. Telf. 981 761 158.

■ Fanse traballos de carpintaría, ar-
marios empotrados, cociñas, mobles
a medida, portas, tarimas, frisos...  na
Terra Cha. Presuposto sen compromi-
so. Telf. 982 501 086, 652 924 327
(Xoán Carlos).

■ Música clásica para vodas. Dife-
rentes grupos de cámara e voz. Telf.
650 829 491 e 981 507 925.

■ Rapaz de 33 anos fillo de galegos re-
sidente no País Vasco. Gustaríame co-
ñecer moza xeitosa e cariñosa coma
min. Se queres coñecerme, chámame.
Meu nome é Alberto. 616 870 908.

■ Psicoterapia, primeira consulta de
balde. Psicólogo formado na Arxentina
(retornado) oferece unha psicoterapia
centrada na persoa, activa e adicada a
problemas na familia, na parella ou pa-
ra enfrontar situcións límite (mortes,
enfermidades terminais, intervencións
cirúrxicas, emigración). Pedir cita no
981 134 144 ou no correo electrónico
centrosentidogaliza@hotmail.com

■ Alúgase piso novo para 4-6 perso-
as na praia de Agrelo en Bueu (Pon-
tevedra) en xuño, xullo e setembro.
Telf. 986 321 233.

■ Libroteca 21, catálogo de libros de
ocasión, especialidade en lingua e litera-
tura galegas, filoloxía e historia. Tamén
revistas e discos. Consulta http://es.ge-
ocities.com/libroteca21/index.html.

■ 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, música
e de cultura de carácter antiglobaliza-
dor e galeguista. Se queres formar par-
te, montando na túa vila ou cidade unha
sucursal, chámanos, informarémoste
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. Rapi-
dez, 24 horas. Pepe Talon: Porta da Pe-
na, 9 - Baixo Dta. 15705 Santiago de
Compostela. 636 288 497. www.comuni-
cart.net Correo: pepetalon@hotmail.com

■ Vendo enciclopedia DEGU (60 to-
mos por 120 euros). 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.

■ 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 Ri-
badeo, alugo casa nova de campo
con xardín, grella, cancha de balon-
cesto. Fins de semana (venres a do-
mingo) 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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

M. Alvite
expón na

galería
Sargadadelo

s de VIGO
até este

sábado 12.

Novo horário do Departamento de Administración
de Promocións Culturais Galegas  A NOSA TERRA

Desde o 1 de xuño adoptamos
o horario de verán,

estaremos a súa disposición
de 8 a 16 h.
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Os reis de Galicia

AAnnsseellmmoo  LLóóppeezz  CCaarrrreeiirraa

A NOSA TERRA

Unha historia descoñecida narrada
a través  dos seus principais protagonistas.

Textos breves e amenos, magnificamente
ilustrados e ao día das últimas

investigacións.
Unha obra de gran formato a toda cor,

en edición rústica e de luxo.

O grupo
escocés
Astrid toca
este venres
11 ás 00:30
no Iguana
Club
de VIGO.



Nº

Ana
Lemos
‘Shin Chan
son eu’

MAR BARROS
Non houbo casting. Os directores
escolleron a voz de Ana Lemos,
que é o mesmo que dicir a da Na-
ni ou a de Julia Roberts, para in-
terpretar as trasnadas do peque-
no fedello que trae de cabeza a
medio país. Na súa casa, en Teis,
un dos andeis está ateigado de
monecos de Shin Chan. Nada de
shinchanmanía, quéreos para
agasallar os amigos incrédulos
do seu fillo, os mesmos que fican
abraiados despois de recoñecer a
voz do seu personaxe favorito. 

Felicidades, nunca un mocoso de
cinco anos dera tanto que falar.

Estou encantada polo seu éxi-
to, porque ademais da aceptación
incríbel que tivo a serie, a xente
mostrase interesada por saber que
hai detrás, quérenos coñecer e
preocúpanse polo noso traballo. 

A favor ou en contra?
A favor, claro. Como profesio-

nal non atopo nada que lle vaia fa-
cer dano aos nenos. Por iso me
asombrou a polémica que se desa-
tou. De todos os xeitos, coido que
son os pais os que deben decidir
se apagan a televisión ou non.
Penso, neste sentido, que a mellor
opción de ver a tele é en familia.

É machista e sexista a serie?
É a caricatura dunha socieda-

de evidentemente machista. Pero
non se deben sacar as cousas de
contexto. É todo unha esaxera-
ción na que o obxectivo é criticar
precisamente ese sexismo e esa
concepción de sociedade.

Como pensa que van ser os
nenos do cuíño, cuíño?

Supoño que coma todos. 
Pero seguro que será unha

xeración diferente á de Dallas,
refírome ao idioma, porque
dende fóra semella que o labor
de dobraxe é máis profesional.

A nivel lingüístico por suposto
que é mellor. Dende que empezou
o club Xabarín, desenvolveuse un
labor moi importante e moi acer-
tado para que os nenos comezasen
a coñecer o galego. O que é unha
mágoa é que haxa tan poucos de-
buxos agora porque eran un bo ca-
miño. A dobraxe mudou moito,
houbo que desenrolar unha lin-
guaxe cinematográfica, dende a
interpretación dos actores, os re-
partos até o nivel lingüístico. Foi
necesario melloralo todo.

Como está a situación para
os dobradores?

Complicada. Aínda que hai
moito nivel no traballo, a preocu-
pación lingüística dáse só en certos
produtos. Desgraciadamente hai
outras variantes que se priman. Eu
non son galegofalante, pero intento
facer un esforzo por poñerme ao
día no galego. No caso de Shin
Chan, o grupo que estaba a gravar

a serie apostou por un traballo de
calidade en todos os aspectos, pero
non sempre ocorre así.

Cando vai pola rúa recoñé-
cenlle a voz?

Non, en absoluto (risas). Ade-
mais dáme moitísima vergoña. 

Que din os seus fillos cando
ven Shin Chan?

Pásano moi ben. Nos primei-
ros capítulos a miña filla, que un-
ha rapaza moi seria, ría a garga-
lladas. Esta foi a primeira vez que
tiveron problemas, sobre todo o
meu fillo porque non lle crían que
a nai dobrase Shin Chan. Chamá-
banlle mentireiro no cole. Entón
traíame os amigos pouco a pouco
a casa para que interpretase coma
nun teatro a voz do pequeno.

E os seus amigos?
Quedan sorprendidos porque

normalmente dobro a mozas. To-
dos están pensando máis na Na-
ni, en Julia Roberts, Jodie Foster,
Wynona Rider ou Hally Berry
que en Shin Chan.

En que se inspirou para
crear a fala do neno?

Nos primeiros capítulos tiña
unha voz máis noviña, pero a me-

dida que fun coñecendo o perso-
naxe parece que me pedía algo
máis particular, un sinal de iden-
tidade como rañar un pouquiño
máis. Penso que o galego é o
idioma de Shin Chan, quédalle
perfecto, porque é capaz de trans-
mitir toda a retranca do pequeno.

Que pasaría se o seu cativo
fose coma Shin Chan?

E que xa o é. Moitas das fra-
ses e das teimas do personaxe
son tamén do meu fillo.

Tamén lle dá croques?
Non, pero ás veces... (risas).

Recoñézome en Misai en moitas
cousas, como todas as nais. 

E gústanlle os pementos?
Moito, coa comida non teño

problema.
En dous anos saíronlle máis

imitadores que a Fraga.
Foi un éxito. O que me en-

canta é ver os cativos cando in-
tenta arremedalo, porque collen
os tons ou falan en castelán e sol-
tan o de cuíño, cuíño en galego.

Que lle diría Shin Chan aos
país que o censuran.

Pois o que di sempre, ‘eu non
son tan malo’.♦

Nº 1.132
Do 10 ao 16
de xuño 
de 2004 Somos europeos por xe-

ografía. Fixéronnos eu-
ropeos os celtas, os sue-

vos, os romanos, o latín, a
Igrexa, o camiño de Santia-
go, o Festival de Eurovisión
e a Champions. Pero, con

quen temos máis en común
hoxe? Coa calvinista Inglate-
rra ou co Buenos Aires, tan
noso? Coa salsa e a habanei-
ra ou coa concienzuda frial-
dade xermana? Onde somos
máis estranxeiros, en París

ou en Nova York? Talvez
xurdan dúbidas. Hai que de-
fender Europa. Mesmo votar
o día 13. Mais tamén hai que
reflexionar. Os que tanto cri-
tican outras mitificacións,
excusan de mitificar a UE.♦
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do de
sempre
MANUEL CIDRÁS

Con algún Consello de
Ministros de atraso, o
goberno vén de anun-

ciar un proxecto de lei que
xa non será contra a violen-
cia de xénero, por prescrip-
ción académica, senón que
levará un nome máis peri-
frástico. O goberno que fi-
xo do talante un programa
di poñerse así á fronte da
rebelión social contra a vio-
lencia que se ceba nas mu-
lleres, e adianta que fará o
mesmo coa repulsa contra a
lacra da contratación tem-
poral mediante futuras re-
formas que tentará pactar
cos axentes sociais. Ambas
as iniciativas están cheas de
boa intención e mellor ta-
lante, pois entroncan con
preocupacións sociais acu-
ciantes, pero enfrontan rea-
lidades ben distintas.

A lacra da precariedade
laboral está intimamente
vencellada á estrutura ins-
titucional do mercado de
traballo, tal e como se con-
forma legalmente. Depen-
de en boa medida da lexis-
lación laboral, e por tanto
pode interferirse eficaz-
mente mediante a súa re-
forma. En cambio, a vio-
lencia exercida no ámbito
afectivo (mellor que do-
méstico), ou no das súas
crises, é unha penosa pato-
loxía social que pouco ou
nada ten que ver, na súa xé-
nese, con estado da lexisla-
ción, de modo que a súa
abordaxe dende o plano
normativo apenas ten efi-
cacia paliativa e, lamenta-
belmente, escasa. O afán
por promulgar unha lei es-
pecífica queda ben diante
da opinión pública pero
responde ao que aquí te-
mos censurado como ur-
xencia lexisferente dos que
confunden goberno con le-
xislación. Se algo hai que
facer, hai que facer unha
lei, ainda que só sirva para
tranquilizar conciencias.

A iniciativa que se
anuncia, malia ser recibida
con albricias polas aso-
ciacións de afectadas, é
decepcionante: a fin de
contas como único ele-
mento eficiente (pero ine-
ficaz) un incremento e
mesmo adianto da puni-
ción que entronca coas
tendencias máis regresivas
do penalismo das dúas úl-
timas décadas. O dereito
penal do inimigo do que
temos falado aquí. Alén di-
so, a pretensión de ser un-
ha lei integral apenas serve
para contaminar con crite-
rios do dereito punitivo
ámbitos normativos como
o dereito de familia, cunha
eficacia que xa non é dubi-
dosa senón inexistente.

Pero algo había que
facer, e fixemos o de
sempre.♦

Ano XXVII.
IV Xeira.

Anxos
de Garda

ANXOS SUMAI

Hoxe cando espertei vin unha
tía cunha enorme melena

negra aviándose diante do
espello do cuarto. Pechei os

ollos e púxenme a pensar.
Primeiro, ¿onde estou? Xa

pasou e agora ando ó pé do
meu ordenador dándolle. De

garda, como todos os días e
meses do ano. Setembro,

outubro, novembro... e os
que veñan. Así, sen máis,

vai todo o meu.
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