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PERFECTO CONDE

O PLANO DE RECONVERSIÓN DA INDUSTRIA NAVAL
que comezou en 1984 foi a antesala da entrada do Estado espa-
ñol na denominada Comunidade Económica Europea. Daque-
las, como agora, o PP mostra a súa oposición á política do
PSOE, pero no fondo a sintonía entre ambas as políticas é evi-
dente. Nese momento, un informe comunitario sinalaba non a
crise, senón a importancia do sector naval español. Agora vol-
ve falar de crise que sustenta en falsedades como a incapacida-
de para competir dos nosos estaleiros. Cando un obreiro corea-
no do naval cobra case o triplo que un galego, en Europa sé-
guense a producir barcos, con importantes axudas públicas...
Trátase, logo, dun problema de xestión empresarial, pero tamén
dunha cuestión política, de asumir que o naval é para Galiza un
sector estratéxico. De aí a importancía da moción aprobada a
instancias do BNG no Congreso opoñéndose a un novo desmante-
lamento do sector naval e apostando pola elaboración dun plano
industrial e de diversificación industrial. De aí a importancia ta-
mén de contar con forzas propias que defendan os nosos intereses
en Madrid. Esa é a gran diferenza que existe hoxe entre aquela re-
conversión e a que agora pretende de novo o PSOE. A semellanza
é que segue a considerar que Galiza debe ser a gran sacrificada.♦

Os socialistas
de Vigo loitarán
agora polo control
da comarca

(Páx. 9)

AS ONDAS
VIRGINIA WOOLF

AS INTENSAS AVENIDAS
DO XARDÍN INTERIOR.
Traducida por primeira vez
para o galego, As ondas aparece
na colección Clásicos Universais,
que edita Galaxia en
colaboración con Caixa Galicia.

AA  gguueerrrraa  ddee  BBaallttaarr

AASS  CCAAUUSSAASS:: FFrraaggaa  nnoonn  ppooddee  mmaanntteerr  oo  ppaaccttoo

OOSS  PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAASS::  RRaaxxooii,,  CCuuííññaa  ee  ooss  ‘‘cceennttrriissttaass’’

AA  HHIISSTTOORRIIAA::  ccaattrroo  rreebbeelliióónnss  sseemmeellllaanntteess
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Mentiras sobre a
crise do sector naval

(Páx. 12 e 22)

As razóns da dimisión
de Camacho

(Páx. 26)
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NOVO PLANO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

O conselleiro Currás desminte, coas súas declaracións,
os avances cara o galego do novo proxecto

Partidos e asociacións consensúan
a nova lei da lingua

LARA ROZADOS LORENZO

O tan agardado Plano Xeral de Normalización Lingüística comeza a albiscarse: o Parlamento admitiu a trámite
o proxecto presentado polo Goberno no que se analiza a situación da lingua e se suxiren medidas para a súa
normalización en todos os ámbitos. Unha cuestión urxente nunha sociedade onde o castelán segue a ser a lin-
gua maioritariamente empregada entre mestres e alumnos, entre funcionarios e público, dende as páxinas dos
xornais e dende os cartaces. O plano foi consensuado por todos os partidos e sectores sociais implicados.

O conselleiro Celso Currás, en primeiro plano, durante unha sesión parlamentaria.                                                                                                                                                                          A. PANARO / Arquivo



O
s obxectivos do PLN
son garantir o dereito a
falar en galego, conce-
derlle espazos de uso en
sectores estratéxicos,
onde a súa presenza de-

be ser prioritaria, impulsar unha vi-
sión moderna e útil da lingua, e do-
tar ao galego dos recursos lingüísti-
cos e técnicos necesarios para facer
del “lingua vehicular da vida mo-
derna”. Para iso acomete tres secto-
res transversais: dereitos lingüísti-
cos, novas tecnoloxías e implemen-
tación do corpus. No Plano traba-
llou, ao longo de dous anos e en tres
fases, unha comisión técnica inte-
grada por catro especialistas. Ade-
mais, por cada sector horizontal tra-
ballou unha comisión especializa-
da: Administración, educación, fa-
milia e mocidade, medios de comu-
nicación e industrias culturais, eco-
nomía, sanidade, sociedade, dividi-
da en dúas subcomisións (servizos
sociais, crenzas relixiosas e inmi-
gración por unha banda e aso-
ciacionismo, deporte, lecer e turis-
mo pola outra),e, por último, pro-
xección exterior da lingua. Correu
ao cargo da Consellería de Educa-
ción e Ordenación Universitaria. O
conselleiro Celso Currás presentou
a lei no Parlamento, obtendo a
aprobación do grupo nacionalista e
do socialista, aínda que ambos sa-
lientaron a necesidade de orzamen-
tar e concretar as medidas, así co-
mo que a Xunta amose a “vontade
política” de levalas adiante, da que
até agora careceu.

Perigo de morte?

O Plan comeza por facer unha in-
trodución á realidade sociolin-
güística de Galiza. Se ben non se
pode pensar na inminente morte
do galego que vaticinaba Alonso
Montero no seu Informe dramáti-
co dos 70, hai datos preocupantes:
a maior porcentaxe de falantes
atópase nas franxas de idade máis
altas, e entre a xente máis nova
son escasos os que teñen o galego
coma lingua inicial, sobre todo no
ámbito urbano e nas provincias da
costa. Case a totalidade dos rapa-
ces entre 4 e 9 anos sabe falar ga-
lego e enténdeo, pero as cifras de
uso non se corresponden coas de
coñecemento: isto amosa que se-
gue a romperse a cadea de trans-
misión xeracional. Nas urbes, a
onde cada vez se despraza máis
poboación, é máis común educar
os fillos en castelán. A mocidade
non percibe o galego coma lingua
materna, senón coma accesoria,
aprendida e non necesaria, e o
monolingüismo castelán é a op-
ción dos máis novos. Non embar-
gante, o conselleiro de Educación
apuntou cara ao bilingüismo na
súa intervención: “non debe exis-
tir o monolingüismo galego na so-
ciedade moderna” foi unha das
súas sentencias. Respostou con
ambigüidade con respecto ao
cumprimento do Decreto que re-
gula o galego no ensino, afirman-
do que a Xunta actuará nun “mar-
co de prudencia” e sen “impor
medidas coercitivas.”

Ensino e mocidade:
cara onde tira o futuro?

Precisamente o ensino é un dos
ámbitos máis delicados no tocante

á normalización: a educación é un-
ha ferramenta básica para evitar
que se rompa a cadea xeracional de
transmisión da lingua. No decreto
247/1995, do 14 de setembro, indí-
case que ao remate dos ciclos, os
alumnos deben ter a mesma capa-
cidade de uso oral e escrito de ga-
lego e castelán. Pero é máis común
un desequilibrio cara ao castelán.
Tanto na ensinanza xeral coma de
adultos, lingua galega e castelá de-
ben ser impartidas nos respectivos
idiomas. En educación infantil e no
primeiro ciclo de primaria, os mes-
tres empregarán a lingua que sexa
a materna predominante na aula, e
nos seguintes ciclos de primaria,
dúas materias a maiores de lingua
deben ser impartidas en galego. Xa
na ESO, o número de horas lecti-
vas en galego increméntase a dúas
materias obrigatorias e unha optati-
va. No primeiro curso de bacharel,
impartiríanse en galego filosofía e
dez optativas, entre elas historia e
xeografía de Galiza. En canto ao
material didáctico, o necesario pa-
ra estas materias debe estar en ga-
lego, ter unha calidade pedagóxica
axeitada e atender ás peculiarida-
des de Galiza. Mais en moitos cen-
tros seguen sen cumprirse estes
preceptos, ademais de que expre-
sións ambiguas coma “lingua am-
biental” acaban por favorecer o uso

do castelán: cada vez menos rapa-
ces teñen o galego coma lingua ini-
cial, e cando é así, moitas veces li-
mítano ao uso familiar, e prefiren o
castelán para a vida social. O novo
Plano propón acadar o 50% das
materias en galego mentres nin tan
sequera se cumpre o actual decre-
to, moito máis modesto que leva
nove anos en vigor.

Por outra banda, o Plano ana-
liza a situación da mocidade: inte-
résase máis por aprender idiomas
foráneos cá súa propia lingua,
considerando máis útil o inglés
que o galego. Moitos escúdanse
na falta de competencia oral ou
escrita para non teren que facer o
esforzo de empregalo. Ademais, o
groso da poboación nova vive nas
cidades, onde non hai espazos on-
de se empregue espontáneamente
o galego, máis ben ao contrario:
os líderes de opinión, as activida-
des deportivas, os espectáculos
musicais e as novas tecnoloxías
que a xente nova prefire escóitan-
se en castelán ou inglés. Hai Inter-
net en galego, rock en galego e ca-
misetas e chapas en galego, pero
seguen a ser de consumo minori-
tario. Mesmo o uso do galego por
parte de mozos neofalantes é per-
cibido por moitos coma oportu-
nismo, ou coma unha “moda” po-
lítica e ideolóxica.♦
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Sofía Rama Lorenzo é docente
no C.P.I. de Trazo, e ten unha fi-
lla de 5 anos. Pertence á Mesa po-
la Normalización Lingüística e ao
colectivo Nais e Pais polo Ensino
en Galego, que leva anos loitando
para que os seus fillos teñan de-
reito a empregar galego na escola
e no seu tempo de lecer, e evitar a
castelanización que sofren moitos
rapaces ao entrar no colexio. Re-
centemente, a Mesa, CAE e Gali-
za Nova propuxeron convocar un
paro no ensino coma protesta po-
lo incumprimento do estipulado
en canto ao reparto de horas en
castelán e galego: 

Como docente, que opina do
posíbel paro? Até onde chega o
incumprimento do Decreto?

É necesario. Eu pasei por dez
centros, dezaoito se conto as
substitucións, e aseguro que, qui-
tando dous ou tres, incúmprese
totalmente esa normativa. Moi-
tos docentes apóianse en que es-
tán usando libros de texto en ga-
lego, e con iso a clase xa está da-
da en galego, sen empregar a lin-
gua na clase e sen que a empre-
guen os alumnos. Cabe salientar
que, se o mestre de calquera ma-
teria fala en galego, o alumnado
responde sen ningún problema.
Pero se o mestre fala en castelán,
a clase falará en castelán.

A lexislación insiste moito
no equilibrio entre galego e
castelán no ciclo superior de
primaria e en secundaria.
Non é paradoxal que se des-
coide máis en educación in-
fantil, que é cando máis pro-
clives son os rapaces a sufrir o
proceso de desgaleguización?

A miña filla é un exemplo:
Mar saiu da gardería Raiola e
entrou nunha escola pública. A
primeira profesora que tivo era
galegofalante, e a
pesar diso empe-
zou a castelani-
zarse. Ela só fala-
ba galego, e a un
mes de entrar na
escola pública xa
empezou co cas-
trapo. Agora fala
maioritariamente
en castelán no
ámbito social e
escolar, e na casa
galego. É o me-
llor exemplo da
desgaleguización
que se produce na
escola, e sobre to-
do en educación
infantil, que é on-
de máis se debe-
ría incidir. Iso de
que o mestre empregue a lingua
materna predominante é unha
mera trampa. Os rapaces repro-
ducen o esquema que ven nos
seus compañeiros e no profeso-
rado, xente que eles respectan e
admiran. 

Ese proceso desgaleguiza-
dor percíbeo tamén nos seus
alumnos?

Cando pregunto, calquera
alumno me responde o mesmo:
“eu só falaba galego, e cheguei á
escola, e aprendín a ler e escribir
en castelán”. Agora que estou en
Trazo, zona rural, e todos me
contan o mesmo. É unha escola
na que se cumpre a normativa
máis alá do que esixe a lei, e sen
embargo, os rapaces seguen
aprendendo a ler e escribir en cas-
telán. Chegan á ESO e dominan
marabillosamente o léxico e orto-
grafía castelá, pero teñen proble-
mas co galego, que é a súa lingua
materna. Fíxate que paradoxo.
Aínda que se cumpra a lei, nos
cursos básicos (infantil, primaria)
dase a tendencia de que o que es-
tá en castelán é mellor, promocio-
na máis socialmente, e o galego
hai que deixalo para o folclore.

Que é máis determinante
para que os rapaces adquiran
eses prexuízos? A casa, os
compañeiros, os profesores, o
material didáctico e de lecer...

Faime moita graza ver na
prensa declaracións da Conselle-
ría de Educación que afirman
que a raíz do problema da desga-
leguización está nos fogares:
mentira! Somos cantidade de
pais os que estamos fondamente
concienciados lingüísticamente,
e non se respectan os nosos de-
reitos. Moita xente me dicía: “e
non lle vas ensinar castelán á túa
filla?” E en canto foi ao colexio,
aprendeu rapidísimo. Os nenos
son como espellos do que ven ao
seu redor, reflicten a actitude ne-
gativa que ven na sociedade
fronte ao galego. 

O punto de partida, ademais
da casa, ten que ser o profeso-
rado. O material didáctico non
se emprega tanto, nin é tan
atractivo para eles. O que é fun-

damental é a so-
ciedade, o lecer,
e o consumo, ga-
leguizar os vide-
oxogos, os fil-
mes e as camise-
tas. A lingua ten
que modernizar-
se: hai alumnos
que me pregun-
tan como se di
“pijo” en galego.
Non podemos
facer da lingua
algo arcaizante.

Cales son as
actividades e
campañas do
colectivo Nais e
Pais polo Ensi-
no en Galego?

Asistimos a
manifestacións, con outros co-
lectivos, implicando os rapaces,
facendo que participen, e organi-
zamos actividades de lecer:
acampadas, ludotecas... Tenta-
mos que no tempo fóra do ámbi-
to escolar e familiar, os rapaces
vexan que o galego é perfecta-
mente utilizábel no tempo de
ocio e socialmente.♦

‘O que entra
na escola en galego,
sae falando castelán’

No espazo para a lingua oficial non se traduce ao galego.

O novo Plano
propón acadar
o 50% das materias
en galego mentres
nin tan sequera
se cumpre
o actual decreto,
moito máis
modesto, que leva
nove anos en vigor.

Nenos de preescolar maniféstanse no Día das Letras Galegas.



LARA ROZADOS LORENZO
O xornal que se le, os filmes que
se van ver ao cine, a etiqueta ou
rótulo dun produto e a lingua
na que un funcionario de dirixe
ao administrado son determi-
nantes na conciencia que o cida-
dán ten da utilidade do galego.

“Traballar no ámbito da mocida-
de e da infancia é asegurar o fu-
turo”, afirma Manuel González,
presidente da comisión técnica
do Plan Xeral de Normalización
Lingüística. É o sector que recla-
ma medidas máis urxentes, polo
perigo que representa a perda de
falantes novos. Interrelaciónase
en gran medida con outros eidos,
como poden ser as industrias
culturais e o mundo económico e
empresarial: “mesmo sectores
que poden parecer máis secunda-
rios son fundamentais”, salienta
Manuel González.

O galego “vende”?

“No mundo da empresa é básica
a normalización polo valor sim-
bólico que ten: se as nosas em-
presas incorporan un uso siste-
mático e concienciado do gale-
go, de cara á sociedade transmi-
ten a imaxe de que o poder eco-
nómico se compromete coa lin-
gua.” A etiquetaxe dobre de pro-
dutos (en galego e castelán) su-
poría un pequeno custo adicio-
nal. Hai sectores, coma o pri-
mario e o artesanal, onde o gale-
go é case exclusivo. Por outra
banda, nos procesos de maior
valor simbólico (programación,
xestión, publicidade) é onde me-
nos se emprega. Ademais, hai
institucións reticentes a acepta-
ren documentos empresariais en
galego: abonda con ver o exem-
plo, no que o rexistro mercantil
de Pontevedra rexeita a escritura
fundacional dunha sociedade,
entre outras cousas, por ter os
estatutos en galego.

“Non podemos deixar o gale-
go nas mans do libre mercado.”
González ve necesaria a presen-
za dun comité asesor “no que se
atopen representadas as empre-
sas punteiras en Galiza, para que
se sintan representadas no Plano.
Algo que lles vén imposto de fó-
ra non funcionará igual que algo
no que participan e co que estean
comprometidos.”

Información en galego?

Segundo o artigo 20 da LNL, é
competencia do Goberno autó-
nomo o desenvolvemento do ga-
lego no sector audiovisual, con-
tribuíndo á produción, dobraxe,
subtitulado e exhibición de fil-
mes ou produtos audiovisuais;
nas artes escénicas, fomentando
actividades teatrais, espectáculos
e manifestacións culturais; e no
eido editorial, tanto na produción
coma na difusión do libro gale-
go. Co nacemento do ente públi-
co CRTVG, no 84, a comunica-

ción audiovisual, cando menos
de carácter público, foi un instru-
mento normalizador importante,
pero no eido da empresa privada,
é complicado atopar un medio,
impreso, electrónico ou audiovi-
sual que vaia máis alá de tentar
percibir subvencións da Direc-
ción Xeral de Política Lingüísti-
ca, e empreguen o galego máis
ca en suplementos ou artigos de
opinión. O PLN salienta certas

feblezas na industria cultural ga-
lega, coma falta de avangarda na
programación da TVG e RG, e
escaso uso do galego e respecto
á toponimia por parte da TVE. 

En canto á prensa, salienta a
existencia de un xornal en gale-
go (un entre unha ducia de cabe-
ceiras), e de semanarios coma A
Nosa Terra ou A Peneira. Mais a
prensa de maior tiraxe difúndese
en castelán. Cando se emprega o

galego faise en ámbitos moi con-
cretos, e mesmo ás empresas pu-
blicitarias semella custarlles
anunciar na nosa lingua. Carlos
Callón, presidente da subcomi-
sión de medios de comunicación
e industrias culturais e da Mesa
pola Normalización Lingüística,
explica: “A Mesa
propuxo reformu-
lar as axudas á
prensa para que
houbese un con-
trol real do uso do
galego, e non as
subvencións ac-
tuais, que son mé-
todos de control
do Partido Popu-
lar sobre outras
áreas que non te-
ñen que ver coa
lingua. Pero foi
unha de tantas
propostas que de-
sapareceron polo
camiño, como ta-
mén a proposta de
que os presenta-
dores da televi-
sión pública galega empreguen
sempre o galego, aínda que o en-
trevistado sexa castelán falante.
Ao final modificouse pola de

que o presentador falará galego
mentres que o convidado non fa-
le castelán, co cal estamos na
mesma.”

Audiovisual, sector estratéxico?

No panorama audiovisual cabe
salientar a Lei
6/1999 do 1 de
setembro do au-
diovisual: consi-
dérao coma sec-
tor estratéxico a
prol da consecu-
ción da normali-
zación cultural e
lingüística de
Galiza, e a de-
fensa da identi-
dade galega, un
dos seus princi-
pios. Pilar Gar-
cía Negro, do
grupo parlamen-
tario BNG, ex-
plica como foi
este grupo quen
elaborou o pri-
meiro texto, que

non foi aceptado. Logo de reali-
zar enmendas, foi presentado de
novo, e rexeitado coa votación
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A mesma lei deu en Catalunya e no País Vasco resultados moi diferentes

‘O galego non se ve coma a lingua propia, senón coma unha 

Henrique Monteagudo e Susana Maio Redondo durante os III Encontros de Normalización Lingüística no ano 99.

Na empresa
privada,
é complicado atopar
un medio, impreso,
electrónico
ou audiovisual
que vaia máis alá
de tentar percibir
subvencións.

Continúa na páxina seguinte

Carta do Rexistro Mercantil
esixindo tradución ao castelán.



en contra do grupo popular. Co
apoio de AGAPI (Asociación
Galega de Produtoras Indepen-
dentes) e a presión parlamentar,
a lei entrou en vigor no 99. O
obxectivo de promoción e de-
fensa da lingua foi unha achega
do BNG, que na actualidade se-
gue sen cumprirse: “Non hai
vontade en absoluto, por parte
da Xunta, de desenvolver unha
cultura galega adulta, moderna
e desenvolvida”, salienta García
Negro: “no sector da imaxe é
fundamental a presenza do idio-
ma, ademais de ser unha oportu-
nidade para pór en valor todo o
que merece a cultura galega.” 

A Lei salienta que a admi-
nistración autonómica ten a
obriga de “favorecer a promo-
ción da cultura e lingua galegas,
dentro e fóra de Galiza, en espe-
cial nas zonas onde haxa comu-
nidades galegas no exterior.”
“Aí deben apuntar organismos
coma a Film Comission ou o
Consorcio”, incide García Ne-
gro. “Pero se nin sequera hai in-
terese por aplicar a Lei debida-
mente no interior de Galiza, me-
nos o vai haber de cara a fóra. É
paradoxal e dooroso, tendo en
conta a potencialidade e creati-
vidade que hai en Galiza.” Por
outra banda, a historia, a cultura
e os costumes galegos adoitan
ser reflectidos na pantalla en
castelán e baixo un prisma de
folclorismo, “neopintoresquis-
mo”, en verbas da deputada: “a
creación dunha cinematografía
propia dá moito máis de sí cá
consideración de Galiza coma
simple escenario, canteira de lu-

gares de filmación.” Sinala as
posibilidades do cinema docu-
mental en galego, ou as que
oferta a nosa literatura. Histo-
rias e lendas de noso, coma a do
lobishome Romasanta, e obras
de escritores galegos, coma “O
lapis do carpinteiro”, foron le-
vadas ás salas, con enorme éxi-
to, nos últimos anos. Mais non
se respecta o mínimo número de
distribución de copias en gale-
go. “Hai filmes que reciben sub-
vencións millonarias de Política
Lingüística, ademais de que boa
parte do capital vén da Xunta,
como Pinocho 2003, e logo dis-
tribúen dúas ou tres copias en
galego. É case unha malversa-
ción de fondos públicos”, conta
Carlos Callón. Pilar García Ne-
gro apunta ao propio sector e ao
interese de orga-
nizacións, entre
as que salienta o
labor da Mesa
pola Normaliza-
ción Lingüística,
coma verdadei-
ros promotores
da normalización
lingüística e cul-
tural na produc-
ción audiovisual.
“Hai que cambiar
de mentalidade,
comezando polos
propios crea-
dores: que deixen
de ver o idioma
coma requisito
para obteren unha subvención.
Na raíz ideolóxica do problema
está unha concepción do galego
empequenecida, limitada ao do-
méstico. Está na man dos pode-

res públicos e de nós coma con-
sumidores ou espectadores evi-
tar que se colonice ese principio
fundamental.” 

Administración:
cal é a lingua oficial?

O presidente da comisión expli-
ca tamén o significado do termo
“oferta positiva”: “consiste en
que de partida, calquera cliente
nunha empresa ou cidadán na
Administración sexa atendido en
galego, aínda que se o solicita,
empregarase o castelán. Trátase
de plasmar na práctica o que re-
colle o noso Estatuto: a lingua
propia de Galiza é o galego, sen
prexuízo dos dereitos individuais
que pode ter unha persoa.” Sa-
lienta que a lingua non só é a ofi-

cial, como tamén
o é o castelán, se-
nón a propia. A
lei é bastante am-
bigua neste cam-
po: no título II da
Lei de Normali-
zación Lingüísti-
ca, o galego é a
lingua oficial das
institucións, mais
tamén o castelán,
coma lingua ofi-
cial do Estado.
As leis serán pu-
blicadas nas dúas
linguas no DOG,
e os cidadáns te-
ñen dereito ao

uso de ambas. Do mesmo xeito,
a Administración de Xustiza po-
de empregar calquera das dúas, e
os documentos públicos e dos re-
xistros, tamén. É obrigatorio o

dominio de galego e castelán pa-
ra obter o diploma da Escola Ga-
lega de Administración Pública,
pero isto non obriga ao uso da
lingua, e a práctica cotiá así o de-
mostra. Dase un desequilibrio
segundo se as Administracións
son culturais ou técnicas, e non
hai moito control sobre o cum-
primento das normas do uso do
galego. Existe, ademais, desco-

ordinación entre concellos, de-
putacións, a EGAP e a FEGAMP
(Federación Galega de Munici-
pios e Porvincias). Hai tamén di-
ficultades técnicas, coma a ca-
rencia dunha linguaxe adminis-
trativa desenvolvida, así como
de recursos informáticos e ma-
nuais en galego.

En canto á administración
local, a Lei de Usos do galego
nas Entidades Locais sinala o
carácter dinamizador en canto a
normalización que poden ter os
Concellos, e para iso regúlanse
cuestións coma que os docu-
mentos e actos xurídicos inter-
nos do municipio estean en ga-
lego, ou o fomento da normali-
zación do idioma en actividades
culturais, mercantís, asociativas
e deportivas. Mais, ás veces, os
Concellos máis pequenos non
contan con recursos: só un 10%
dos 315 concellos galegos teñen
servizo de normalización lin-
güística, dirixidos por animado-
res socioculturais e técnicos de
cultura ou de emprego, con con-
tratos temporais e mediante
subvencións. 

En canto á Administración de
Xustiza, o artigo 231 da Lei Or-
gánica do Poder Xudicial obriga
a funcionarios de xustiza a usar o
castelán, e potestativamente con-
cédelles a facultade de usar a lin-
gua oficial da Comunidade Autó-
noma onde se produzan as ac-
cións xudiciais. Tamén os impli-
cados, avogados, testemuñas e
peritos teñen ese dereito. O Plan
acusa a escasa presenza do gale-
go nas facultades de dereito e es-
colas de práctica xurídica, e o de-
seño da oficina xudicial e progra-
mas informáticos en castelán.♦
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O Plano viña sendo demandado
pola sociedade dende hai anos:
“a Mesa, no 86, xa demandaba
un plan. Foi unha das primeiras
organizacións en reclamar unha
política lingüística efectiva”,
conta Callón. “Nós sempre re-
clamamos un plano aberto e
participativo, que puidera ser
asumido por toda a sociedade,
e polo tanto, ser efectivo. O que
fai falla é vontade por parte do
Goberno de materializalo.”
Manuel González explica os
criterios para a formación das
comisións: “colectivos e aso-
ciacións que levan anos amo-
sando a súa conciencia de nor-
malizar o galego, e que tiveran
incidencia nun sector. Á parte
nomeouse tamén un represen-
tante de cada grupo parlamen-
tario.” 

Polo de agora intégrano un
estudo dos puntos febles e for-
tes da lingua en cada sector e
propostas de medidas, mais non
hai prazos concretos nin priori-
dades fixadas. Tanto os grupos
parlamentarios nacionalista e

socialista coma
a Mesa e outros
colectivos ad-
virten da nece-
sidade de mate-
rializar todas
estas propostas,
para que non
queden nunha
declaración de
intencións: “é
un problema da
i m p l e m e n t a -
ción e da apli-
cación do
plan”, afirma
Manuel Gonzá-
lez. “Hai que
estabelecer un-
ha periodifica-
ción e planifi-
cación das me-
didas, e nomear
un órgano exe-
cutor ao que se
lle poidan pedir
responsabilida-
des, ademais de
planificar orza-
mentos. Un pla-

no deseñado, se
non se leva á
practica, queda
en papel molla-
do.” Tamén Car-
los Callón advir-
te: “Non se pode
seguir co discur-
so continuísta da
Xunta, de que a
política que hou-
bo até agora foi
óptima: a Lei de
Normalización
Lingüística, o
Decreto 27/95 do
galego no Ensino
e outras tantas
son leis de míni-
mos, raquíticas, e
nin así se cum-
pren. Non em-
bargante, no País
Vasco e Catalun-
ya, que tiñan uns
textos lexislati-
vos semellantes,
o tecido que se
xerou foi total-
mente distinto,

porque había outras condicións.
Aquí fálase de bilingüismo har-
mónico e cooficialidade cando
o galego sae prexudicado fronte
ao castelán.”

Logo de ser aprobado o Pla-
no, o BNG presentou seis pro-
postas de resolución, a última
delas, estudar a posibilidade de
cambiar a Dirección Xeral de
Política Lingüística por outro
órgano de maior rango, perante
a que o PSdeG se abstivo e o PP
votou en contra. A oficiali-
zación e corrección inmediata
dos topónimos e o uso público
oral e escrito do galego foron
consensuadas. Socialistas e na-
cionalistas propuxeron levar
adiante unha avaliación e con-
trol do Plan. O Bloque solicitou
tamén o desenvolvemento dos
orzamentos, e o PSdeG, unha
programación anual das medi-
das. O PXNL pode ser un punto
de inflexión cara a unha política
lingüística realmente efectiva.
Depende do seu desenvolve-
mento que a normalización se-
xa posíbel.♦

E a partir de agora, que?

‘Hai filmes
que reciben
subvencións
millonarias da Xunta
e logo distribúen
dúas ou tres copias
en galego”

Vén da páxina anterior

Manifestación o Día das Letras Galegas.                                            PACO VILABARROS

Tanto os grupos
nacionalista e
socialista coma
a Mesa e outros
colectivos advirten
da necesidade
de materializar
todas estas
propostas,
para que
non queden
nunha declaración
de intencións.

diferentes

opia, senón coma unha lingua pequena’



Queridos e queridas compatriotas veño
co corazón mancado pola dor a com-
partir con vostedes a memoria para

sempre inmorredoira do poeta da nosa patria.
Mais quixera que esta homenaxe fose un
canto de futuro para a súa obra.

Díxonos Manuel María, nos seus poe-
mas e coa súa conduta, que Galicia é o que
ollamos, a terra e o mar que a acaricia e ta-
mén o vento que nos trae o son do mar e dos
outeiros nativos, mais díxonos que tamén
hai outra Galicia, aquela que os galegos le-
vamos no sentir a que levamos no máis pro-
fundo do ser. E nun seu poema dinos: Gali-
cia somos nós, a xente e mais a fala, se bus-
cas a Galicia en ti tes que atopala. Este é o
amoroso consello do poeta: quen leva a Ga-
licia dentro vive nela para sempre.

Aquí, neste salón, rodeado de retratos de
galegos ilustres que sufriron emigración e exi-
lio, comparto con vostedes a memoria de Ma-
nuel María e máis de Castelao e de Luís Seoa-
ne, de Blanco Amor e de todos e todas as ga-
legas que deixaron aquí a cerna do seu ser e
que hoxe falan entre eles no Pórtico da Gloria
da Nosa Terra, pois son memoria colectiva ,
humus da patria, terra fértil.

Comparto con vostedes nesta Federación
de Sociedades
Galegas, no or-
gullo de sermos
galegos, o pre-
sente que é Ma-
nuel María, o fu-
turo que será
Manuel María,
porque vai viver
en cada neno que
lea os Soños na
gaiola, e máis os
Poemas para
construír unha
patria ou  as Ele-
xías á miña vida
pequeniña e en
cada un dos seus
versos, que son
canción de clari-
dade, palabra
que é “a única
chave que abre /
a nosa soedade e
pon, á luz / do
sol e do luar, / a choída intimidade mais es-
cura. / A palabra nomea e crea as cousas / e
harmoniza toda a creación”, o noso poeta di-
nos que se deixamos morrer a palabra o uni-
verso enteiro / dóese de orfandade e desam-
paro.

Os poemas de Manuel María iranse con-
vertendo pouco a pouco en memoria colecti-
va do noso pobo, e serán canción popular
cando celebremos o paso das estacións ou
nos doiamos dunha mágoa ou cantemos un
amor. Para Manuel María un poema é un ser
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Dicíao hai pouco o
escritor israelí, Amos
Oz: a esquerda
preocúpase máis de
saber quen é o malo
que de entender os
problemas. A isto
habería que engadir
que hoxe a esquerda
tampouco sabe quen
é o bo. É bo Chávez?
É bo Putin? É bo
Fidel? É bo o goberno
chino? Éo Lula?

O cantautor cubano
Silvio Rodríguez en
Vigo. Vende cinco mil
entradas nun día.
Moita xente queda
fóra. Sen
multinacionais, sen
promoción, sen
programación nas
radios. A man libre
do mercado?

Os dirixentes do PP
“da boina” foron
marxinados na festa
do Monte do Gozo.
Notouse. Houbo ben
menos xente.

O que un día foi o
GRAPO de Vigo é
agora unha caixa de
sorpresas. De aí saíu
Pio Moa, hoxe
autoproclamado
mellor historiador de
España e quinto de
Alemaña. Chano
Rodríguez logra
varios ouros nos
paraolímpicos de
Atenas. Xa lograra
cinco en Sydney. E
segue...

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Lembrando a Manuel
María desde Bos Aires

CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS

Na Federación de Sociedades Galegas, o poeta lembra ao
poeta. Unha homenaxe a Manuel María feita desde a lem-
branza e co calor da diáspora que añora a Terra lonxana.

‘Os poemas
de Manuel

María iranse
convertendo

pouco a pouco
en memoria

colectiva
do noso pobo”

Cartas

Traballo inmigrante
Un dos temas principais do mun-
do moderno é a inmigración. To-
dos os días os telexornais falan
de pateras, o outro día houbo in-
cidentes en Elxe cos chineses,
mestúrase emigración islámica
con terrorismo. Hai quen di que
España está invadida de ecuato-
rianos e arxentinos. Con certeza,
en cidades grandes como Madrid
a situación demográfica cambiou
moito nos últimos anos. Hai
maior presenza de estranxeiros,
tanto no centro como nas cidades
do extrarradio e pode dar a sen-
sación, desde fóra, que hai me-
nos autóctonos. No McDonalds
atende unha nixeriana, no Pizza
Hut, un peruano, no Kentucky
Fried Chicken, un indio… Hai
barrios enteiros onde xa non se
fala outra cousa ca romanés ou

ruso. E isto vese coma unha
ameaza. É un erro infantil.

Pode que pensemos que esta
terra é nosa (incluso os emigran-
tes, como é o meu caso) porque
culturalmente estamos máis mer-
gullados nas tradicións deste país,
pero ninguén ten máis privilexios
por nacer nun ou noutro lugar. O
caso é que disque o paro baixou e
a poboación aumenta, polo que
esa trapallada de que os de fóra
veñen roubarnos os traballos non
é certo. Veñen facer os chopes que
xa non queremos, que se nos fan
costa arriba por difíciles ou por
miserábeis. E será así, pero esta
idea tamén é unha falacia progre.

Hai que atender a necesidade
urxente de ingresos destes inmi-
grantes pero non facerlles o caldo
gordo aos empresarios que xogan
coa man de obra baixo a lei da
oferta e a demanda: tes que gañar

un 20 por cento menos porque se
non queres o choio hai dez “ne-
gros” que o fan pola metade. Esta
ameaza, falsa, consegue, malia to-
do os seus resultados. Mestúrase o
medo ao de fóra, a mentira do rou-
bo de traballo coa nosa, tamén ur-
xente, necesidade de gañar diñeiro.
E velaí o círculo pechado. En todas
as áreas, europeos e inmigrantes
cobramos menos e dispáranse os
beneficios dos que máis teñen.
Non é que sexamos máis produti-
vos, estamos máis escravizados,
unidos, ao final, na mesma loita.♦

FELIPE RÍOS
(MADRID)

A oposición
e as estradas

Dame a impresión de que a
oposición está contaxiada da te-

se de Fraga, para quen un go-
berno só pode facer infraestru-
turas (estradas, etc.) e o demais
corresponde á empresa privada.
Desde o punto de vista da opo-
sición, un goberno, sobre todo
un goberno galego, e na situa-
ción na que está Galiza, debería
estar para algo máis, para bas-
tante máis. 

Dous terzos do noso país
están a monte, con toxos e sil-
vas invadindo o que hai só dez
anos eran camiños e terras de
labradío. As estradas mellora-
ron, é certo. Mais, para comu-
nicar a quen? Non hai poboa-
ción e a pouca queda aínda se
ve obrigada a pechar as explo-
tacións. O señor Baltar e os
seus levan con eles a peniten-
cia, eles axudaron a desmontar
o agro e agora van quedando
sen base social. 

Continúa na páxina seguinte C
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Angustia na dereita:
Que se a crise no PP
de Ourense! Que se
dimite Camacho no
Madrid! Falta que
enferme Julio
Iglesias.

Texto dunha noticia
de prensa: “Cadros
dirixentes
incompetentes, fendas
internas, falta de
supervisión e
mecanismos
inmaduros”. Falan do
BNG? Non. Do
Partido Comunista
Chino.

O PSOE galego
celebra en Caldas a
súa festa rexional
cunha paella xigante.
Faltoulles bailar unhas
sevillanas.

Non todos os
exiliados van na
mesma dirección.
Maradona pide que o
deixen marchar a
Cuba. Un físico israelí
reclama que lle
permitan saír do país,
logo de 20 anos de
cárcere por desvear
secretos da arma
atómica de Tel Aviv.
Hai pouco coñeceuse
o caso dun sarxento
de marines exiliado
en Corea do Norte
desde os anos
cincuenta. Cabe
volver a lembrar que
Chaplin tivo que
marcharse dos
Estados Unidos e
refuxiarse en Europa.
E, a última: Camacho
non quere adestrar o
Madrid, un posto polo
que todos os demais
preparadores
suspiran.♦♦

Até sempre,
amigo

GONÇALO NUNO DE FARIA

O autor recorda os seus encon-
tros co poeta chairego. Galiza
e Portugal unidos polo com-
promiso político e a literatura.

Épleonástico dicir que Manuel
María é hoxe o poeta da Galiza
para os portugueses, onde conta

con centos de admiradores e seguidores
por ter a coraxe de acusar, en nome do
pobo, os poderes e sistemas autocráti-
cos, léase ditadura franquista. E por iso
sentimos moitos portugueses que a no-
ticia do seu pasamento demorase tanto
en chegar a Portugal. Por ese motivo,
moitos dos seus amigos portugueses se
ausentaron dos actos das súas derra-
deiras homenaxes.

Para os portugueses que o coñecían,
ser amigo de Manuel María non era fá-
cil, como sempre ocorre cando se está á
beira de xente íntegra que prefire crebar
a torcer. Manuel María foi un obreiro
da palabra escrita en distintos xéneros
literarios, sempre comprometido coa
cultura e o acto de ser libre cos seus
propios pasos, andarillo doutras
conciencias, unha natureza apostada e
crente no xénero humano, xamais es-
morecendo ou perdendo as súas convic-
cións políticas.

Até cando o “Portugal de Abril” ficou
en perigo apareceu en Lisboa, dándolles
forza e ánimos solidarios ao home sím-
bolo da Revolução dos Cravos, Otelo Sa-
raiva de Carvalho. 

E lembro cando se achegou ao Por-
to para celebrarmos todos o Día das
Letras Galegas do 2002. Foi alí o no-
so derradeiro encontro, despois de
tantos durante toda a vida, nunha cea
literaria nas instalacións da Coopera-
tiva Livreira de Estudantes do Porto
(Unicepe), onde Manuel e o pintor Ri-
sueño López nos arrouparon no día
grande do galego. 

Os meus problemas de saúde impe-
díronme achegarme ás súas exequias.
Desde aquí mando os meus saúdos máis
afectuosos, fraternos e sempre amigos,
á Saleta.

Remato coas palabras doutro amigo
común, Xosé Luís Méndez Ferrín: “o
máis vital dos poetas contemporáneos
está morto”.♦

vivo que anda, respira soña, chora, salouca,
/ ama, berra, cintila e escurece, / cala, abo-
rrece a mentira, /... / E nunca morre.

Dicíalles estes días nunha Radio de Bos
Aires aos nosos compatriotas que a nosa Te-
rra bótaos de menos a cada un de vostedes
como fillos seus que son, mais hoxe son eu
quen bota de menos a nosa Terra, neste mo-
mento de dor de non poder acompañar á súa
derradeira morada ao corpo do amigo xene-
roso e fraterno que se me foi, do mestre da
palabra cálida e sempre de alento, do cama-
rada nos traballos de facer que a nosa patria
sexa verdadeiramente nosa. 

Ben comprendo agora en corpo propio a
dor de vostedes cando perdían tan lonxe da
Galicia aos seus seres queridos e non puideron
estar con eles para un derradeiro adeus. É pa-
ra min hoxe moito mais duro aínda non poder
acompañar a Saleta que o amou tanto e con
tanta tenrura. Sempre ollarei reflectidos os
ollos de Manuel nos ollos de Saleta. Tanto
amor. Tanto amor.

Algo tan fermoso e tan verdade como que
eu retornara a Galicia como un paxaro ferido
e desorientado, dixo na apresentación dun
meu libro, así me sinto hoxe, así veño hoxe a
me acoller con vostedes todos e todas, por-
que vostedes son a miña patria, vostedes son
aquí un anaco da Galicia viva, todos os ho-
mes e mulleres que trouxeron a esta terra a
canción dos avós e dos avós dos nosos avós,
para que a nosa Terra seguise a vivir e se-
guirse a ser verdade e soño de futuro, nos
seus fillos e nos fillos dos seus fillos.

E quizais trouxeron algunhas das can-
cións que Manuel María botaba de menos na
chaira de Outeiro de Rei, cando a nosa Terra
estaba a se desangrar nunha diáspora inhu-
mana interminábel, e na chaira xa non canta-
ba ninguén e tan só o seu carro cantaba e a
señardade espantaba ao poeta, como nos di
no seu poema.

Mais non quixera falarlles só do orfos
que nos deixa a todos aqueles que o amamos,
que o tivemos e o teremos como referente de
dignidade, de defensa insubornábel dos de-
reitos nacionais dos galegos e galegas senón
que quixera falarlles da súa obra, da súa obra
escrita e do seu activismo social e cultural,
da inmensa humanidade que o habitou e que
deixa tatuada na pel do noso país nos tecidos
máis profundos da nosa alma colectiva.

Desde o ano 1950 co seu Muiñeiro de
brétemas inicia unha inmensamente rica obra
poética e de teatro e de xornalismo literario.
Tamén inicia un camiño longo de traballo
polo noso pobo de lle dar seiva nutricia á ar-
bore comunal da nosa nación e, nos anos se-
senta e setenta participa na reorganización,
na clandestinidade, do nacionalismo, de do-
tar á nosa nación de forzas políticas propias:
de sindicatos, organizacións labregas.

Sempre que houbo unha manifestación,
sempre que houbo un acto cívico para a de-

fensa das nosas clases traballadoras, alí esti-
vo Manuel María.

Participou na creación de plataformas
culturais que alimentasen de idioma e de cul-
tura do noso país o tecido social. Participou
na creación de organizacións pedagóxicas e
mentres tivo alento percorreu toda a nosa na-
ción, dun lugar a outro, ofrecendo a palabra
do poeta como defensor do noso idioma. 

Leo un anaco dun poema seu Galicia é un-
ha nai / velliña soñadora / Na voz da gaita ri-
se / na voz da gaita chora. No seu cantar po-
deroso e íntimo que nos identifica como vella
canción de muiñeiro, nesa mesma voz, a Gali-
cia que docemente está a ollar o mar nas súas
montañas e terras sempre prontas a ser labra-
das soará xa para sempre a alborada da canción
popular, da canción labrega e mariñeira e
obreira que el tanto amou e que o mantivo
sempre comprometido co noso pobo, coa súa
realidade social e cultural, coa súa realidade
humana.

Que estes tres poemas sexan o bálsamo
que acalme a nosa ferida:

Ao Regato do Cepelo
O PEQUENO e humilde regato do cépelo,/
Que nace e morre na miña propia tribo,/ Ten
o sotil fraxilidade dun salouco/ E o delicado
arpexio máxico dun chío/ E pasa, como unha
canción de amor,/ Rozando e agarimando á
terra lene,/ Pura, estremecida e alertada./

A increible levedade da súa auga/ faise
fiel espello para levar consigo/

Á miña imaxe:/ única eternidade/ Que a
piedade dos deuses me concede./

De A luz ressucitada (1984)

A TERRA faise en ti,/ Saleta, sotileza, /cha-
ma apaixonada/ e transparente,/
levidade de neve,/ torrente e forza/ de seiva
poderosa,/ música de vento/ entre as abelai-
ras,/raio máxico de lúa,/ murmurio de re-
gueiro,/ flor de cerdeira/ ou pinga de orba-
llo/ emocionada, tremando/ sobor do pálido
rubor/ da rosa namorada.

De Os lonxes do solpor, 1993

O POBO que deixa perder a súa palabra/
creada, herdada, usada, revelada,/
aquela que lle é propia e singular,/ a que é
unicamente súa,/ está empobrecendo ao mun-
do/ e perpetrando o seu propio xenocidio./Ese
pobo vil/ ollará aniquilada a súa lembranza/e
o seu nome indigno/ borrarase, sen mais do
universo:/hai agresións á beleza e ao espíritu/
que a vida non tolera nen perdoa./

De Os lonxes do solpor, 1993

Texto lido na Asemblea da Federación de
Sociedades Galegas en Bos Aires como homenaxe

a Manuel María.

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Estradas si, pero sobre todo
necesitamos unha política agra-
ria, propostas de desenvolve-
mento, proxectos empresariais
e aí un goberno responsábel e
con sentido común ten moito
que dicir, por moito que esteña-
mos nunha sociedade de libre
mercado.♦

ROSA R. VILAR
(OURENSE)

A illa da Tartaruga
O martes, 21, na internet dicían
que desaparecera a Illa da Tarta-
ruga, famosa no tempo dos cor-
sarios e inmortalizada no cine-
ma. O furacán Jeanne seica a
arrasara, con 26.000 persoas, lo-
go de destruír Haití. 

Pouco despois apareceu de
novo no mapa. Seica os helicóp-
teros encargados de buscala an-

daban desorientados. Mais es-
pertar do pesadelo non trouxo le-
dicia ningunha. Se ben se evitou
un xenocidio natural, o certo é
que máis de dúas mil persoas
quedaron morreron e perto de
duascentas mil quedaron sen ca-
sa. Unha auténtica desfeita que
nos debería facer pensar.

Cando hai un desastre pro-
piciado pola natureza, sempre o
pagan os pobres. Un tremor de
terra non é igual no Xapón ca

en Irán; un furacán mata en
Haití, ou en Xamaica, pero dei-
xa a Florida intacta. Hai quen
aplica o refrán vello de ‘a can
pobre, todo son pulgas’ mais eu
penso que esta brutalidade na-
tural é unha especie de alarma
para todos nós, especialmente
os que vivimos no mundo rico.
O vento louco define a desi-
gualdade do mundo e debemos
aprender deste terríbel maxiste-
rio. Só con xustiza social evita-
ranse estas cifras tan deprimen-
tes, só co compromiso dos que
teñen máis a prol dos que teñen
menos será posíbel que un día,
ocorra o que ocorra, cada país,
cada cidade, cada barrio estean
protexidos, sexan de Miami,
Tokio, Teherán ou a Illa da
Tartaruga.♦

MARÍA MONTES
(A CORUÑA)

Chechenia e ANT
Vendo o último número de ANT
dame a impresión de que non ven
moi claro o conflito de Cheche-
nia, a xulgar polas opinións tan
dispares expresadas. O artigo do
señor Aymerich non o entendín
moi ben. Parece que hai un contu-
bernio entre os gobernos ociden-
tais e o señor Putin. Pero o presi-
dente Putin loita contra as mafias
que se fixeron con boa parte da
torta pública da antiga Unión So-
viética. Occidente defende ás ma-
fias ou polo menos critica calque-
ra acción do goberno ruso que
vaia contra elas. Eu non sei ben o
que pasa aí. Carezo de boa infor-
mación, mais dame a impresión
de que o señor Aymerich e outros
tampouco o saben.♦

X.M. PEREIRA
(VILAGARCÍA)

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

enderezo, documento de identidade e
asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.

Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.



‘Burla
de gallegos’
Ruedo Ibérico en Antena 3 (22
de setembro). Un xornalista de
El Periódico, Josep Mª Ureta:
“Este Baltar representa os ca-
ciques e o sector aldeano. Fala
moito e non di nada. Está en
contra do sector máis presen-
tábel do PP, o de Raxoi e Ana
Pastor”. O tamén xornalista,
Raúl del Pozo engade: “De-
beron escoller candidato a un
cóengo da catedral ou un ex
militar”. Chama un concellei-
ro popular de Bearíz, Xosé
Balboa, e comenta: “Baltar
trabúcase. O meu candidato é
Núñez Feixóo e Ana Pastor
que aínda que din que non é de
aquí, se lle poñen un pano na
cabeza sae a típica galeguiña.
E tamén Barreiro”. Del Pozo,
sorprendido, interrumpe: “Pe-
ro, o Barreiro de sempre”. O

de Beariz, aclárallo: “Non, ho-
me non”. Como lembra isto a
zarzuela e o sainete madrile-
ño, de hai cen anos, cos gale-
gos como obxecto de burla.
Un espazo cómico que hoxe
ocupa a televisión.♦

‘As petroleiras
namoradas
de Venezuela’
“As petroleiras namoradas de
Venezuela” é o titular dun arti-
go de The Wall Street Journal.
“Chávez renova os seus atrac-
tivos. As petroleiras estran-
xeiras anuncian investimentos
millonarios en Venezuela” é
outro titular, esta vez das páxi-
nas económicas de El País (19
de setembro) nas que tamén se
informa de que Repsol YPF é
unha das poucas multina-

cionais que aínda non anun-
ciaron investimentos no país
latinoamericano. El País co-
menta tamén que “non abonda
con que o presidente venezue-
lano, Hugo Chávez, canse de
criticar ao seu par norteameri-
cano, George W. Bush, ou
que os empresarios do seu pa-
ís se unisen na súa contra no
referendum revocatorio do seu
mandato, que gañou cun 58%
dos votos. Porque, tras ese re-
sultado, as petroleiras estran-
xeiras anunciaron que redo-
braban a súa aposta por este
país”. O xornal informa tamén
de que “o goberno de Chávez
pretende elevar a produción
total a cinco millóns de barri-
les por día, fronte aos 3,1 mi-
llóns que di fabricar na actua-
lidade”. As sociedades mixtas
de explotación de petróleo de-
berán estar participadas no
51% pola compañía estatal
Petróleos de Venezuela (PDV-
SA). “Días antes do referen-
dum do 15 de agosto pasado,
informa tamén o diario, cando
os inquéritos xa anticipaban
unha vitoria de Chávez, a nor-
teamericana Chevron Texaco
admitiu o plano de construír
un novo proxecto de explora-
ción e extración de petróleo na
conca do Orinoco (...) O presi-
dente de Texaco para Latinoa-
mérica calcua que a iniciativa
demandará 6.000 millóns de
dólares e apunta á produción
de 200 mil a 400 mil barriles
de cru sintético por día. Vene-
zuela, socia da OPEP, e un dos
principais fornecedores dos
Estados Unidos”.♦

Oliver Stone:
‘Nin Blair,
nin Bush
aceptarían o
interrogatorio
ao que sometín
a Castro’
O director de cine Oliver Sto-
ne (Platoon, Nacido o 4 de
xullo, etc.) comenta, nunha
entrevista, a súa última pelí-
cula. Tras Comandante, agora
vén de rodar Looking for Fi-
del, que tamén trata, como in-
dica o propio título, sobre o
presidente cubano e que, ao
igual que a anterior, se basea
nunha longa entrevista co lí-
der revolucionario. O xorna-
lista pregúntalle a Stone se se
imaxinaba “a George Bush,
Tony Blair ou calquera outro
mandatario mundial sometén-
dose ao intenso e duro interro-
gatorio ao que vostede some-
teu a Castro”. A resposta do
cineasta é: “Ninguén o faría”.
O xornalista volve preguntar:
“E porque pensa que Castro o
acepta?”. “Gustoulle coman-
dante, responde Stone. Pare-
ceulle que o humanizara. Fiá-
base de min. Pasamos horas
falando e fiábase de min” (El
País 19 de setembro).♦
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Boiro
BIEITO IGLESIAS

Non lles sabería explicar por qué os espectadores mozos
dunha sala de cinema se estorcegan coa risa ao escoitar o
topónimo Boiro (palabra pronunciada tres veces en Mar

adentro). Ora si, comprendín finalmente o sentido dun subxénero
de filmes de terror que, con algunhas variantes, propoñen este es-
quema: cuadrilla de raparigos e garotas pasan un fin de semana
en cabana rústica; irrupción dun psicópata que vai cortando aos
intrusos en toros cunha serra mecánica. Pódome imaxinar por
qué un público pouco afeito á música clásica, tose ata arrincar do
peito nos concertos. Porén, non me caben na cabeza esas
risadiñas extemporáneas, que pasan da película e proclaman (con
descortesía inducida pola enchente hormonal): Aquí estou eu coa
miña pusca ou pirinola. No subterráneo dos minicines que
frecuento hai un sex-shop, así pois parece absurdo que a
rapazada de xenitais irritados se contente co sucedáneo de
sentimentalismo e chistes verdes (chámanlle comedia xuvenil)
ofrecido pola case totalidade das pantallas. Amenábar non. El
presenta unha cinta con momentos de arte auténtica –voo da
alma de Sampedro aletexando no aire, nunha aria de Turandot–
e agranda a proeza dun tipo que deu a volta ao Mundo en dúas
ocasiós: a primeira como mariñeiro e a segunda como espírito li-
bertario. Esta segunda circunnavegación, completada desde a pa-
rálise e sen mexerse da cama, deixa en ridículo a Elcano. Sampe-
dro era eivado e bo, desmentindo a quen pensa que a
malformación física se acompaña de deformidade moral. A dicir
verdade, nin todos saen moralmente ilesos dun lapote de Deus.
Por cada Sampedro bonacheirón, cóntanse moitos tolleitos que
somos ruís como a carne do pescozo.♦

O blog do rumbar MANUEL RIVAS

Os leóns de Ourense 

Ea máquina de atrapar. Nos altos de Lisboa hai uns bancos de
sentar moi xeitoso que levan inscritos poemas referentes á paisaxe
que se contempla. Tamén nalgúns belvederes e miradoiros naturais

da paisaxe ourensá hai colocado moito mobiliario de pousar, mais neste
caso a única lenda, en tipo de letra enorme que abrangue todo o banco,
como omnipresente tatuaxe no cueiro provincial, é a de Deputación de
Ourense. Esta teima por facerse notar na bancada lembroume o disque
lle dixo Alfred Hitchcock a actriz Mary Anderson cando esta lle
preguntou cal era o seu lado máis fotoxénico: “Querida, estás sentada
enriba del”. E xa que estamos con Hitchcock e Baltar, a gran cuestión é
se desta vez hai ou non hai MacGuffin. Saber, sabemos que algo hai.
Xa Fraga estableceu unha correlación da crise do Partido Popular en
Galicia coa crise mundial. Este home sempre tivo vocación en escala
Richter, unha vocación de epicentro! Mais, hai ou non hai MacGuffin? 

O MacGuffin é algo que non se pode definir con exactitude.
Agora ben, sen un auténtico MacGuffin non hai película. O xenial
Hitchcock explica a natureza do enigma co relato dunha conversa
que mantiñan dous homes no compartimento dun tren.

—Que é iso que hai no maleteiro? –preguntaba un, todo alarmado.
—Ah, nada, ho! É o meu MacGuffin.
—E que é un MacGuffin?
—É un aparello para atrapar leóns nas Highlands, en Escocia.
—Pero se nas Highlands de Escocia non hai leóns!
E o segundo home, o tipo raro, puña fin á conversa cun estraño sen-

tido común: “Bah, pois entón non hai MacGuffin!”. Polas granxas da
Coren que creou Franqueira sabemos que en terra ourensá hai moitos
ovos, mesmo para exportar. Pero a cuestión hoxe en día é outra: “Hai
ou non hai leóns en Ourense?”. O que haber hai é a máquina de atrapar.  

O elo perdido. De neno, sentíame moi fachendoso dos contos
nos que os galegos saían sempre moi triunfantes. Estaban na rúa, no
recreo da escola, ou os contaban os pais na taberna. Tamén de cando
en vez saía pola radio Carlos O’Xestal. Os galegos dos contos eran tan
fortes como Superman e listos como allos. Aínda me fai rir aquel do
galego que, atrapado no pote ao lume dunha tribo caníbal, e en troques
de choromicar, púñase a comer o que lle botaban de condimento. E
aquel tan típico da competencia entre crentes fanáticos que eran quen
de chimparse do alto dunha torre polo seu deus e que o galego
resolvía cunha pasmosa tranquilidade incrédula: “Eu nin por Alí nin
por Alá, que eu baixo pola escaleira”. Ademais eran asuntos
internacionais: polo chiste, o galego situábase no mundo sen
complexos. Ao principio, amoloume moito ir descubrindo que, fóra de
nós, o galego non era o heroe senón o parvo máis parvo en piadas e
chistes. Agora, non obstante, confeso que me divirte escoitar moitas
desas caralladas. Xunto con negros, xudeus ou irlandeses, formamos
parte dunha internacional humorística que fai rir a moito bocalán. Pre-
gunteille a un amigo de México DF se había constancia de presenza
galega por aló no mundo do narcotráfico e respondeume axiña: “No
hay gallegos  mero mero chipocludos. Por que? Porque a un gallego
le pides que te traiga coca y regresa con una pepsi”. (Hainos
mellores, xa o sei) Isto dos chistes contra galegos vén de moi lonxe e
disque Lope de Vega era un especialista. Mais, quen foi o primeiro
que se riu dos galegos? Hai que buscar ese elo perdido.              

A Retro-conquista. Na seguinte lección universitaria en
Georgetown, o señor Aznar ten previsto explicar a recruta de miles
de fanáticos islámicos na Cruzada de 1936 contra a República espa-
ñola e o enigma da Garda Moura de Franco.♦

Núñez Feixóo con Isabel Preysler. 
O novo vicepresidente primeiro da Xunta, Alberte Núñez
Feixóo, gusta de rodearse de pobo e de presentarse alí on-
de aparecen os problemas candentes. O pasado 17 de se-
tembro estivo en Sanxenxo con Isabel Preysler que exer-
ceu de madriña na inauguración dun novo hotel, como se
pode ver na foto de Faro de Vigo. No acto tamén estivo
presente Ana Pastor, exercendo a súa nova profesión de ex
ministra que, polo que parece, lle deixa moito tempo libre.♦
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A. EIRÉ
Hai dous anos, Xosé Blanco, se-
cretario de organización do
PSOE, decidiu disolver a direc-
ción da agrupación de Vigo pa-
ra impedir que Carlos Gonzá-
lez Príncipe fose de novo can-
didato á alcaldía. Nas primei-
ras eleccións que celebran pa-
ra elixir dirección, a situación
empeora: a candidatura de
Príncipe faise de novo coa secre-
taría xeral, a división  semella
máis fonda e ninguén sabe cal
vai ser a política para aplicar.

A batalla continúa. Esa é a con-
clusión máis certeira que se pode
sacar logo da elección da executi-
va do PSdeG-PSOE en Vigo. A
batalla polo control político local,
pero tamén polo comarcal, próxi-
mo lugar da regueifa interna e po-
la política que aplicar. Miguel Ba-
rros declaroulle a A Nosa Terra
que vai optar á secretaría comar-
cal. Esa tamén semella ser a op-
ción escollida por Carlos Príncipe
cando renunciou á presidencia da
agrupación viguesa. A incógnita é
cal vai ser a postura da executiva
galega, logo do serio revés sufri-
do na cidade olívica.

Malia aos chamamentos á in-
tegración do novo secretario da
agrupación socialista, Manuel
Gallego, o enfrontamente inter-
no non fixo máis que endurecer-
se. Miguel Barros declara que
vai continuar na pelexa para
“mudar o panorama político
existente hoxe en Vigo” e que
prefire “perder o poder orgánico
que o discurso político”.

O ex alcalde Ventura Pérez
Mariño mantén o seu mutismo
logo de que a candidatura próxi-
ma ás súas teses fose amplamen-
te derrotada. Só o edil Xulio Cal-
viño saíu publicamente afirman-
do que Mariño non vai abando-
nar o concello.

Manuel Gallego, home de

máxima confianza de Príncipe,
ocupárase da coordinación da
campaña de Mariño, pero antes
de rematar xa se distanciou do
cadidato. Cinco días despois das
eleccións internas aínda non fa-
laron nin por teléfono, nin a no-
va executiva se reuniu co grupo
municipal. Na reunión dos edís
do luns, 20 de setembro, tam-
pouco abordaron para nada a no-
va situación do partido. Coma se
non ocorrese nada.

O novo secretario local aínda
non quixo pronunciarse sobre os
principais problemas políticos
que ten que afrontar a cidade, en-
tre eles a postura que adoptar no
Plano Urbanístico ou nos orza-
mentos. Príncipe ten manifesta-
do o seu apoio a un plano que se
redactou cando el era concelleiro
e que Mariño rexeita agora.

As diferenzas existentes po-
den levar a unha ruptura de facto
do grupo municipal e do grupo
de Mariño co partido, se persiste
na súa política. Príncipe non está
disposto a avalala.

Son bastantes tanto na direc-
ción local socialista como na ga-
lega os que agardan que Pérez
Mariño dimita. Mariño debe ter
medianamente claro que non vai
ser o próximo candidato dos so-
cialistas á alcaldía viguesa. A súa
marcha resolvería un problema.
Pero non arranxaría a situación,
pois o segundo na lista é Miguel
Barros, a quen desde a dirección
de Compostela lle segou a herba
debaixo dos pés nestas eleccións.
Barros non está disposto a facer
deixación do seu posto logo que
Touriño lle pedise que voltase á
política para apaciguar Vigo co-
mo presidente da xestora e des-
pois se posicionasen contra súa.

Axustada votación

A situación empeora co axustado
da votación. Manuel Gallego,

candidato a secretario local na lis-
ta presidida por Carlos Príncipe
obtivo 287 votos, fronte aos 262
de Miguel Barros. Soidade Piñei-
ro, que defende as teses de Pérez
Mariño conseguiu 102 votos.

O máis sorprendente foron os
28 afiliados que optaron polo su-
fraxio en branco. A postura de ca-
rrillistas e afiliados a Comisións
Obreiras, encabezados polo edil
Xulio Calviño, permitiulle a Prín-
cipe volver controlar o partido.

O cuarto aspirante en discor-
dia, Gonzalo Caballero, retirou a
súa candidatura, pero levantoulle
significativamente o brazo a
Príncipe en sinal de victoria.

Un Príncipe tan dotado para a
manobra política chea de teatrali-
dade que lle entregou unha carta
a Gallego coa súa dimisión como
presidente local se gañaba a súa
lista. Dimisión que fixo efectiva
na primeira reunión da executiva.
Pero foi Príncipe e non Gallego
quen realizou o discurso en de-
fensa da súa candidatura. Aínda
así, a dirección do PSOE acolleu
con alivio a dimisión de Príncipe.

Pero Príncipe non se retira,
como puidese parecer, senón que
aspira a controlar tamén o parti-
do na comarca como paso para
ser o presidente da Xunta “no
ano 2012 como máis tarde”

Unha campaña sen precedentes

A campaña interna dos socialistas
vigueses non tivo precedentes. Ba-
rros anunciou dous meses antes a
súa candidatura, realizando actos
en todas as parroquias e contactos
con todos os militantes. Barros de-
fendeu un PSOE “galeguista”, na
liña do discruso mediatico de Pé-
rez Touriño. Na noite elctoral foi o
único que se expresou en galego.

A segunda candidatura en con-
firmarse foi a de Soidade Piñeiro,
defensora das teses políticas do ex
alcalde Pérez Mariño e do seu gru-

po de presión externo ao PSOE.
Despois foron moitos os mili-

tantes que buscaban o apoio de
Compostela para lanzaren a súa
candiatura ou que tentaban “resu-
citar politicamente”. Finalmente,
a executiva galega decidiu darlle
o seu apoio a Gonzalo Caballero,
sobriño do ex ministro. O mem-
bro da executiva Abel Losada era
un dos integrantes da súa lista.

A dirección socialista apoiou
nos últimos días esta candidatura,
mentres os rumores falaban de pac-
tos e de posturas máis ou menos
oficialistas de uns e doutros. Prínci-
pe aproveitaba a confusión existen-
te para lanzar a súa propía lista.

A dirección galega oferecía-
lle a Miguel Barros a presidencia
do partido se apoiaba a lista de
Caballero. Barros, pola súa con-
ta, ofrecíalle a calquera das ou-
tras listas o 25 por cento de pos-
tos na súa. Tamén lles ofrecía
dous postos aos concelleiros do
grupo de Mariño na dirección.

Os acordos, finalmente, foron
imposíbeis porque Barros preten-
día tamén pactar a política que
levar a cabo, non estando dispos-
to a renunciar ao seu discurso.
Gonzalo Caballero percibía que a
súa lista ía ser derrotada e Touri-
ño decidiu que se retirase para
non sufrir unha amarga derrota.
Barros aínda contaba con gañar.
O que non agardaba era que Ca-
ballero apoiase expresamente a
Príncipe e que Calviño se posi-
cionase polo voto en branco.

Dous anos despois, o PSOE
de Vigo dálle a volta ao círculo e
volta ao comezo. Pero o problema
agora xa non é só de persoas, se-
nón que non se sabe que política
vai aplicar nin quen a levará a ca-
bo. Só se sabe que nin con Prínci-
pe nin sen Príncipe teñen os seus
males remedio. Perguntarase Tou-
riño por que hai un ano non disol-
veu a agrupación cando estaban
todos os papeis arranxados?♦
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Latexos

O Iraq fóra
de control
X.L. FRANCO GRANDE

Un xornal, no mesmo
día, infórmanos de que
os EE UU, nun ataque

de precisión contra a
resistencia, bombardean
Faluia e matan 19 mulleres e
nenos, así como de que
líderes sunnitas os acusan de
seren eles os que están
impedindo a liberación dos
franceses retidos por certo
grupo islamista. E de que
Alemaña lles pide aos seus
cidadáns que saian con
urxencia do Iraq. Sen
esquecer os apresamentos
colectivos, verdadeiras
redadas , como en Latifiia, e
as casas que a  aviación
converte en lixo.

Un informe feito público
a semana pasada polo Centro
de Estudos Internacionais, en
Washington, afirma que o
desemprego, no Iraq, hai que
situalo entre o 25 e o 60%,
que a metade da  poboación
vive na pobreza, que a
metade dos nenos deixan de
ir á escola antes de cumprir o
12 anos e que a corrupción é
práctica xeneralizada ata os
niveis máis altos do goberno.
Por iso, o informe suxire,
entre outras cousas,  ir
pensando nunha retirada
honrosa.

Polas mesmas datas, o
enviado especial de Le
Monde en Bagdad di que os
norteamericanos van camiño
de perder o control do Iraq e
que mentres a resistencia se
reforza, os exércitos da
coalición son retirados e
abandonan territorios enteiros
máis alá do triángulo sunnita.
E conclúe que bombardeos e
incursións mortais non
abondan para afogar a
rebelión. 

Así as cousas, non é de
estrañar que un importante
xefe relixioso manifeste que
“é certo que os
norteamericanos matan
moitos civís... mais estas
violencias levan ao pobo
iraquí a unirse pouco a pouco
á resistencia”. De onde se
segue que o principal axente
para o recrutamento da
guerrilla é o exército
norteamericano, que pola súa
brutalidade pon a xente nos
brazos da rebelión.

O problema é ¿ata cando?
A política de terra queimada
que, ao parecer, lles ensinaron
os israelitas ás forzas de
ocupación no Iraq, e que todo
indica que vai seguir, e ao
mellor nunha grande escalada,
non parece que poida levar a
ningures. E  menos a esa
cínica visión de Buh, que vén
de declarar que o seu país
“quere impulsar a esperanza,
o progreso e a liberdade como
alternativa aos odios, o
resentimento e a violencia”,
Pois –dixo tamén– “para crear
un mundo máis seguro hai
que construír un mundo
mellor”. ¡Meu Deus!♦

Barros compite pola secretaría comarcal do partido

A vitoria de Príncipe
afonda a crise do PSOE en Vigo

Miguel Barros, á esquerda. Á dereita, Carlos Príncipe.                                                                                                                                                        PACO VILABARROS



B. LAXE
A xunta é “unha nave cun pilo-
to durmindo sobre o temón e a
tripulación pelexando entre ela
e o PSOE un partido coma un-
ha rosa que vai propiciar o
cambio político na Galiza”. Así
comezaba o seu discurso Emi-
lio Pérez Touriño na festa anual
do PSdeG-PSOE en Caldas.

Aínda que a festa foi semellan-
te, mudaron moitas cousas no
PSdeG-PSOE desde hai un ano
na súa cita anual na carballeira
de Caldas. O cambio podería
sintetizarse na frase dunha mili-
tante que vendía os panos ver-
mellos para pendurar ao pesco-
zo: “mira, filliño, é que este ano
sonche de boutique. Estamos
cos novos tempos”.

E así era. Nesta ocasión os
panos encarnados, brillantes, se-
mellaban máis de Hermes, Loe-
we ou Chanel que de fío de liña-
za coma outros anos. Había máis
cartos. Máis ganas de bailar, cun
Xosé Blanco como protagonista
e rei do pasodoble. Ademais da
carne ao caldeiro e da empanada
e polbo, unha gran paella, que
non ten moito que ver coa cultu-
ra gastronómica galega pero que
serviu para que Emilio Pérez
Touriño, Xosé Blanco e máis a
ministra Helena Espinosa saísen
en todas as portadas e telexor-
nais. Outra cousa foi comela...

Por estar estaban os de sem-
pre, unicamente Xosé López
Orozco, alcalde de Lugo faltaba
por motivos familiares. Tamén
estaba Ventura Pérez Mariño, o
ex alcalde de Vigo que non é do
partido. Un ano máis botábase
en falta Paco Vázquez. Mágoa
que non puidese vir lucir un dos
seu panamás. Pero Vázquez é
máis de chapapote, de cimento e
lastras. Populista si, pero a unha
distancia.

Pero falábase de Vázquez e
de que fixera as paces co seu ini-
migo desde hai anos na comar-
ca, o alcalde de Culleredo, Xulio
Sacristán. Todos gababan a súa
capacidade de autocrítica cando
o precisaba. E recordaban as sú-
as verbas afirmando que “non
repetiremos os nosos erros”.
Vázquez renunciou ao plano de
ampliación de Alvedro e abra-
zou as teses de Sacristán. “Que
bo sería Vázquez se non fose co-
mo é”, comentaban algúns ve-
llos militantes mentres tomaban
unha cervexa.

A consigna de todos era que
había que aproveitar a ocasión
para situar a Touriño na Xunta.
Así que nada de liortas internas
nin desputas. Todos coma unha
rosa.

Vigo na distancia

Mágoa o de Vigo. Mágoa que
gañase o candidato de Carlos
Príncipe dous días antes na
asemblea local. Mágoa que a di-
rección non saiba agora qué fa-
cer. Mágoa que ninguén teña

idea de que política vai levar a
cabo a nova executiva. Mágoa de
división, mágoa do goberno do
PP... Pero disto último a culpa é
do Bloque.

O demais... Festa! Hoxe é día
de festa, como di-
ría Ronaldinho.
Así que todos ga-
baban o carácter
integrador do no-
vo secretario xeral
Manuel Gallego.
Pero non perdera a
dirección de Com-
postela? Non, para
todos gañou o par-
tido e comeza un-
ha nova etapa. Pe-
ro ninguén, nin os
de Vigo, nin os de
Compostela son
capaces de expli-
carnos como vai
ser.

O estilo ZP imponse. Todos
se afanan en ser amábeis. Todos
fan promesas cheas de boas in-
tencións. O PSOE case semella
Coalición galega, polo da piña.
Unámonos todos na loita final,
situemos a Touriño como presi-
dente na capital... Festa!

Touriño, que non se sabe
moi ben se é candidato á presi-
dencia da Xunta se o delegado
do Goberno central ou o inter-
mediario de Madrid, fai prome-
sas coma José Luis Rodríguez

Zapatero. Pro-
mesas que poden
durar tan só unha
semana cando se
coñezan os orza-
mentos. Touriño,
que cualificou os
do PP de “con-
fraría de mendi-
cantes e pedi-
cheiros diante
dun goberno de
Madrid que é so-
lidario”. Idénti-
cas palabras que
as que Aznar, na
oposición, lle
dedicou a Felipe
González cando

negociaba coa UE.
Touriño, cando Xosé Blanco,

está feito un rapaz, baixou dun
brinco do palco, anunciou que
Fomento investiría un 40% máis
na Galiza que o ano pasado. Aín-
da así, a cifra queda lonxe dos
1.500 millóns que aprobaron no

Parlamento. Pero prometen moi-
to máis para os próximos anos.

E Izar? Izar non lles amar-
gou o xantar. Izar é unha cousa
alá dos de Ferrol, por máis que
Touriño teimase en afirmar que
“é un problema de todos nós”.
Como dicía un vello militante
da UGT, “nos anos oitenta fixe-
mos a reconversión e seguimos
gañando as eleccións. Non hai
que preocuparse”.

Outros agardan que Zapatero
cumpra. Ninguén o pon en dúbi-
da. Touriño aposta porque “non
haxa peches nin redución de em-
prego”. Para logralo, Touriño ne-
gociará co goberno. E se fai fal-
ta, Touriño recorrerá “á pancarta
e á mobilización”.

“Tampouco te pases, machi-
ño, que aquí somos todos do par-
tido e se cadra a televisión non o
recolle”, escoitóuselle dicir a un-
ha muller.

Grazas que estaba Blanco pa-
ra meterse con Fraga e Raxoi.
Blanco, como está en Madrid fa-
la español e tamén de toreros.
Sería idea súa o da paella xigan-
te. “Este Pepiño é un as”, afirma-
ba máis dun afiliado despois da
comida. Festa!♦
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Estamos felices coa nova
crise do PP. Xa temos
leria para laretear de po-

litiquiña. Antes da rebelión
dos boinas, apenas había
choio coa idade de Fraga e
subíndonos aos máis altos e
repenicados conceptos,
concluïamos que con esa ida-
de ninguén se pode presentar
á presidencia de nada. Unha
análise tan estupidamente va-
cía como cruel, propia desta
sociedade dos dereitos,
disposta a esmagar sen
piedade a quen non posúa o
canon ideal ditado. 

Non vou defender a
Fraga, ao asinante da morte
de Grimau, ao que ordenaba
rapar ao cero as donas
asturianas durante as folgas
mineiras, pero basear a súa
derrota na idade (antes da re-
belión boina) era cativo e
máis ben amosaba as
carencias alleas.

A min o que me preocupa-
ba ultimamente de Fraga era
esa sutil indiferenza ante os
problemas, como se fose
consciente do seu tremendo
fracaso político. Xa non era o
recén chegado a Galiza que
fanfarroneaba dicindo que el
remataba cos incendios en
menos dun ano. Recoñezo que
daquela pasmei coa súa deter-
minación, e mesmo fun
perguntarlle ao Xavier Vence
se o descenso no número de
incendios que efectivamente
se producira, era cousa da re-
solución fraguiana. Díxome
que non, que o lume nas árbo-
res era cíclico, e que cando xa
arderon todas pois non arden
máis até que volven medrar. 

Fica lonxe aquel ímpeto.
Agora ante o declive
demográfico, por exemplo,
di que non se vai meter na
cama coas parellas para
mirar se fecundan. Ao
mesmo tempo agradécese. É
politicamente moi
tranquilizadora a magnanimi-
dade do presidente.

A Fraga non o expulsa a
idade, a Fraga féndeno os boi-
nas e a lectura das cifras. Por-
que aquí en Galiza non logrou
resultados. É como se o
goberno non tivese
gobernado, como se a inercia
secular puidese con todo,
como se fose igual aínda que
o goberno o dirixise un lelo. E
el sábeo. Fraga sabe que nada
logrou en termos
comparativos, que o poder ad-
quistivo dos galegos alónxase
da media europea, que as
infraestruturas son unha gran
derrota, os tres aeroportos un-
ha fantochada de ricos aparen-
tes, as universidades unha ruí-
na, o idioma unha desfeita, o
crecemento vexetativo e de
poboación un agoiro para a
desesperanza, aumentando ne-
gativamente e repuntando ou-
tra vez en 2003.

E agora di o bo do home
que a nova crise de PP non é
rara porque a hai en todos
os partidos de Galiza. Xa te-
mos carnada para conversar
e aguantar bobaxes outra
tempada.♦

COUSAS DO PAÍS                                               ROI CAGIAO

Compromete orzamentos e a defensa do sector naval

Touriño oficia de intermediario
de Madrid na festa anual do PSdeG-PSOE

A consigna da romaría de Caldas foi apoiar a Touriño sobre todas as cousas e berras festa! para escorrentar os problemas.

Touriño
anunciou
que Fomento
investiría
un 40% máis
na Galiza
que o ano pasado.
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Os teóricos que defenden a
mundialización aseguran que
existe unha sociedade civil glo-
bal. Comparte esta afirmación?

Esa afirmación supón de-
fender que existe unha sociedade
homoxénea a nivel mundial que
pode ser capaz de soster un go-
berno político mundial. Ademais
de ser unha utopía é moi perigo-
sa. A situación actual é a de que
o mundo estase unificando por-
que existe un Estado que asume
a iniciativa unificadora por me-
dio das armas. O termo de socie-
dade civil global nega os confli-
tos existentes entre as distintas
civilizacións.

As diferenzas económicas
entre os países ricos e pobres
contribúen a intensificar o
conflito entre civilizacións?

Para crear unha auténtica so-
ciedade civil global faría falta
seguir un modelo semellante ao
da Unión Eropea, onde as dife-
renzas sociais entre os países
non son grandes. Non embargan-
te, a nivel mundial as diferenzas
entre países ricos e pobres son
cada vez máis grandes. O 20%
da poboación mundial consume
o 60% da riqueza. Esta situación
produce un aumento da polariza-
ción. As comparacións entre os
Estados ricos e pobres non se
miden polo mesmo raseiro. En
Irak estanse comparando miles
de vítimas inocentes cos solda-
dos que morren a causa de aten-
tados durante a ocupación. Non
teñen o mesmo valor os mortos
porque non pertencen a Estados
co mesmo poder.

Un politólogo galego dicía
hai uns días que unha das cau-
sas do terrorismo é a pobreza...

En termos xerais é unha sim-
plificación, aínda que si é un ele-
mento que inflúe. Unha das causas
do terrorismo é a percepción da di-
ferenza, pero hai outros motivos.
Non hai que esquecer que o terro-
rismo é esencialmente islámico e
hai moitos outros países pobres.
Hai moitos teóricos e políticos que
afirman que o terrorismo está na
cultura islámica. Iso non ten nin-
gún sentido. O terrorismo come-
zou trala guerra do Golfo de 1991.
Aquela foi a expedición militar
máis grande da historia, previa a
autorización da ONU. O extermi-
nio da poboación civil e militar
iraquí foi enorme. A isto hai que
engadirlle unha ocupación de Ara-
bia Saudí por parte dos Estados
Unidos e un embargo económico
que afogou o pobo. Todo isto sen a
mínima protesta internacional ma-
lia violar o dereito internacional e
a carta das Nacións Unidas. Polo
tanto, o terrorismo islámico é a
mestura de tres factores. En pri-
meiro lugar é froito dunha situa-
ción de frustración, porque tras o
Golfo todas as intervencións de
Estados Unidos en Oriente Medio
recibiron o silencio das potencias
occidentais. En segundo lugar, é
unha demostración de impotencia.
Por exemplo China, que é a verda-
deira alternativa á hexemonía de
Estados Unidos, non usa o terro-
rismo porque sabe que ten poder
económico e que o seu crecemen-
to está a ser superior que o dos Es-
tados Unidos. En último lugar, so-
bre todo no caso de Palestina, é o
resultado dunha situación de de-
sesperación. Non en van o emble-
ma do terrorismo é o da rapaza
que se inmola porque semella que
non ten nada que perder.

Polo momento semella que
China está mirando de cara as
súas fronteiras. De que maneira
pode plantarlle cara aos EE UU?

A guerra de Afganistán xa es-
taba pensada antes dos atentados
do 11 de setembro. O obxectivo
era ocupar un espazo totalmente
desgornecido, moi rico en petró-
leo e gas natural. Pero a ocupa-
ción tiña tamén como fin impedir
unha posíbel de China e Rusia,
mantendo tamén ás ex-repúblias
soviéticas e a Afganistán baixo o
seu control. Por toda esa zona Es-
tados Unidos ten intereses con-
cretos e precisa desprazar a moi-
tos homes á rexión posto que ten

que defender moitos oleodutos e
gaseodutos. Digamos que de al-
gún xeito o poder norteamericano
baséase no armamento e no apa-
rato de intelixencia. China non
ten un poder militar tan grande
como o de Estados Unidos, pero
si que é unha potencia económica
en emerxencia. Non vai seguir
unha tendencia belicosa, senón
que está comezando por unha ex-
pansión económica e cultural im-
portantísima por toda a área do
Pacífico. A resposta dos Estados
Unidos está a ser a de armar a
Taiwán, converténdoa nun arse-
nal. Isto é un perigo, porque nun
futuro podería chegar a desenca-

dear unha Guerra Mundial. 
A estratexia de Estados

Unidos de instalar bases en
multitude de países do mundo
non é custosa?

Estados Unidos ten 855 ba-
ses fóra dos seus territorios. En
parte este problema xa o adverti-
ron. Bush anunciou que vai reti-
rar tropas de Europa occidental.
Non embargante, as bases son ta-
mén un estandarte, son a mostra
do imperio global dos Estados
Unidos que lle dan unha facilida-
de de intervención. Por iso se
manteñen, malia que en moitos
casos non son capaces de asegu-
rar a seguridade dos oleodutos e

gaseodutos como vemos en Irak.
A intervención de Estados

Unidos en diversas partes do
mundo non pon en entredito o
papel regulador de organismos
internacionais como as Na-
cións Unidas?

O problema é saber se as or-
ganizacións internacionais como
Nacións Unidas son capaces de
regular o uso da forza por parte
das grandes potencias. A carta da
ONU afirma que só en caso de
agresión está xustificado o uso da
forza. Vemos como esta premisa
rómpese en case todos os confli-
tos. Por exemplo, nos Balcáns a
OTAN interveu sen o consenti-
mento de Nacións Unidos. Hoxe
en día as Nacións Unidas non te-
ñen unha función normativa, non
regulan a intervención militar das
grandes potencias. O seu papel é
adaptativo, é dicir, lexitiman a ni-
vel internacional intervencións
militares que xa se produciron ou
que se van producir. 

Unha posíbel solución para
cambiar o papel das Nacións
Unidas sería que desaparecese
o dereito de veto do Consello
de Seguridade?

O dereito de veto non vai desa-
parecer nunca porque é o que ase-
gura a hexemonía de Estados Uni-
dos a nivel mundial. Por dicilo de
algún xeito, é a esencia das Nacións
Unidas. De feito, o único que exis-
te hoxe en día é o veto das Nacións
Unidas, porque as demais poten-
cias carecen de poder real. Que ha-
xa cinco estados con dereito a veto
correspóndese cunha situación pos-
terior á Segunda Guerra mundial
que hoxe está superada. Hoxe só
hai unha gran potencia.

Entón é preferíbel eliminar
as Nacións Unidas?

Non, porque é un foro de in-
teracción entre estados. Tamén é
un elemento simbólico. Cancelar
as Nacións Unidas suporía elimi-
nar o dereito internacional. A
ONU debería facer respectar ese
dereito, non lexitimar o compor-
tamento da gran superpotencia.

Como consegue os Estados
Unidos manter o silencio ou in-
deferenza da opinión pública
mundial?

A opinión pública é moi cam-
biante. En Europa non todos os
países pensan o mesmo. Por
exemplo, temos o caso dos países
do leste europeo que son moi pro-
norteamericanos. Estados Unidos
vende a nivel mundial unha idea
que a primeira vista semella atrac-
tiva: impoñer a democracia a ni-
vel internacional. Nas interven-
cións de Iugoslavia, Afganistán
ou Iraq seguiron este camiño. Non
embargante, penso que non se po-
de impoñer a democracia por un-
ha vía non democrática como é a
guerra.  Por outro lado, no todos
os sistemas políticos son exportá-
beis. Hai que ter en conta as con-
dicións de cada país. Claro que a
democracia é o mellor sistema,
pero todas as democracias non te-
ñen porque ser iguais e ademais
deben partir da vontade dos cida-
dáns. Mentres haxa un Estado que
teña o poder militar e existan ou-
tros que non o teñan, a opinión
pública non terá importancia. Eu-
ropa, por exemplo, é unha gran
potencia científica, económica e
cultural, pero o seu arsenal militar
é ridículo. Parece triste, pero so-
bre este camiño vai ter que traba-
llar nos vindeiros anos se quere ter
unha voz propia.♦
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Danilo Zolo
‘A democracia non se pode impoñer

con métodos antidemocráticos’
RUBÉN VALVERDE

É Catedrático de Filosofía do Dereito na Universidade de Florenza e pasa por
ser un dos pensadores que máis ten reflexionado nos últimos anos sobre as re-
lacións internacionais. Entre outras obras súas publicadas, destacan Democracia
e complexidade e Cosmópole. Estivo en Mondariz dando unha conferencia so-
bre O Goberno do Mundo, no ciclo organizado pola Fundación Carlos Casares.
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De novo
sobre o naval
CARLOS AYMERICH

O martes 21 de setembro, o pleno do Congreso aprobou
unha moción formulada polo BNG na que se insta ao
goberno español a retirar o plano industrial aprobado
para Izar e que supón unha drástica redución da capa-
cidade produtiva desta empresa pública –unha nova re-
conversión– que vai afectar especialmente aos estalei-
ros ferroláns. O pleno do Congreso reclama que o Go-
berno do PSOE renuncie ao seu obxectivo de segregar
a produción civil da militar, co obxectivo de privatizar
a primeira. Que elabore un plano industrial que garan-
ta a viabilidade da empresa e de todos os seus centros,
que mellore a xestión comercial, que formule propos-
tas reais de diversificación industrial e que posibilite a
participación activa de todas as comunidades autóno-
mas afectadas. Que negocie en Bruxelas un período
transitorio para o sector naval en tanto non se logre, no
seo da OMC, un marco de libre competencia real.
Fronte, principalmente, ao dumping que pratican países
como Corea.

A aprobación desta moción é unha nova mostra da
utilidade de contarmos no Parlamento español cunha
representación propria, xenuinamente galega. É máis
outra mostra da capacidade de negociación e diálogo
do BNG e dos seus representantes. Mais non é, nin
moito menos, unha vitoria definitiva sobre os planos
gobernamentais de liquidación do sector naval nen de-
be tampouco facer esquecer a responsabilidade dun PP
que puxo, durante os anos en que gobernou en Madrid,
as bases da política industrial que agora o PSOE, cun
equipo económico inzada de solchaguistas –como o
proprio Pedro Solbes ou Enrique Martínez Robles, ac-

tual presidente da SEPI– non fai máis que continuar e
levar a termo.

Para pór en marcha outra política industrial e, en con-
creto, outra política para o sector naval, cómpre vencer o
fatalismo e a resignación
que impregnan as medi-
das gobernamentais e ta-
mén non poucas das re-
flexións que podemos es-
coitar e ler nestes días.
Descubrir, por exemplo,
que a cuestión das axu-
das –das que os estaleiros
galegos non se beneficia-
ron, dirémolo outra vez–
non é máis que unha es-
cusa porque, como o pre-
sidente da SEPI declarou
a El País, “Izar iría á cre-
ba aínda que non hoube-
se que devolver as axu-
das”. Quizais iso expli-
que porque o goberno es-
pañol se limita a negociar
con Bruxelas aprazamen-
tos no canto de acudir ao
Tribunal de Xustiza. De-
amos, pois, algúns datos
deses que non adoitan
aparecer nos medios de
comunicación:

–Un traballador do
naval coreano cobra máis –case o triplo– do que gaña un
traballador de Izar. Dos 1.800 euros ao mes deste, aos
máis de 4.300 euros que, ao cambio, vén ingresar men-
sualmente o seu colega asiático. Non se fale pois dos sa-
larios como causa da crise de Izar.

–Hai –houbo xa na reconversión dos anos oitenta–
desequilibrio territorial na resolución das crises. E Gali-
za non saíu, precisamente, beneficiada. Astano é o único
estaleiro que ten prohibido construír barcos. Os planos da
SEPI prevén reducir un 30% da actual plantilla de Izar na
ría de Ferrol, mentres que as reducións son moito meno-

res en Andalucía (24%) e Euskadi (23%).
–En Europa séguense a producir barcos. E a facelo

con importantes axudas públicas. Sábeno ben os ale-
máns, que inxectaron muitos millóns de euros nos este-

leiros de Rostock.
–Non é posíbel se-

guir defendendo o in-
vestimento en I+D+i
como a alternativa ao
desmantelamento in-
dustrial. Salvo que o
que se pretenda sexa
formar cerebros para a
exportación, non é ima-
xinábel un sistema de
investigación e inova-
ción desligado da indus-
tria.

–O artículo 55 do
actual Estatuto de Auto-
nomía prevé que a Xun-
ta designe os seus pro-
prios representantes
“nos organismos econó-
micos, as institucións
financeiras e as empre-
sas públicas do Estado
que teñan competencia
dentro do territorio ga-
lego e que pola súa na-
tureza non sexan obxec-
to de traspaso”. Quizais

Fraga está á espera de que se liquide o sector público in-
dustrial para reclamar que esta previsión de faga efecti-
va.

Trátase, pois, dun problema de xestión empresarial.
De como lle facer fronte a unha competencia interna-
cional maior. Máis é tamén unha cuestión política. De to-
mar o problema a serio na UE e na OMC, sen se pregar
necesariamente aos seus ditados. De asumir que o sector
naval é, para Galiza e especialmente para Ferrolterra, un
sector estratéxico. Trátase, pois, de non claudicar fronte
ao fatalismo e á resignación.♦

Os vándalos asolan a cidade. As
fins de semana, de xoves a sába-
do, Lugo amañece patas arriba,
rebentado o seu patrimonio urba-
no, que fica polo chan, rachado
ou queimado como se comezase
novamente o maio do 68.

Pero non é tal, nin sequera os
seus autores semellan ter as in-
quedanzas revolucionarias que ti-
ñan os do maio francés por tentar
cambiar o mundo. Trátase doutra
cousa ben distinta, o novo diverti-
mento de moitos mozos lugueses
logo dunha noite a tope sen que a
policía local, e menos a nacional
–que case non ten efectivos na ca-
pital–, acaden a poñerlles couto a
uns gastos por danos en mobilia-
rio municipal que se eleva a moi-
tos miles de euros ao ano.

Papeleiras no chan, contedo-
res do lixo queimados ou empre-
gados como carrilanas logo de
verter o seu contido, árbores es-
gazadas ou, a última graza polo
de agora máis destacada, os de-
zaoito bancos que arrodean o
templete do parque Rosalía de
Castro arrincados do seu lugar.

A oposición municipal xa de-
nunciou o que estaba a pasar e
pediu unha meirande vixilancia
da policía, especialmente nas
noites da movida, pero as cousas
seguen igual de momento. Habe-
rá que agardar ao próximo fin de
semana para coñecer o último di-
vertimento-gamberrada. E para
topar novamente a cidade en pé
de guerra. E cabrearse.

Delincuencia tamén é o que
podería haber na Deputación de
Lugo se lle facemos caso á Fisca-
lía, que acusa a dous altos cargos
provinciais, o secretario e mais o
interventor, de ocultar e falsear in-

formación sobre dietas, así como
á funcionaria encargada de con-
trolar as quilometraxes, á que o
fiscal acusa de infidelidade na
custodia de documentos, desobe-
diencia e falsidade documental.
Para cada un deles pídense nove

anos de cárcere e de momento o
xulgado que se ocupa do caso xa
decretou a apertura de xuízo oral.

Os feitos veñen motivados
por unha investigación da Fisca-
lía referente ao cobro de dietas
por parte do vicepresidente Xosé

Carlos Rodríguez Andina. Por
iso, remitiuse un oficio recla-
mando a relación das cantidades
cobradas pero os acusados, se-
gundo o fiscal, puxéronse de
acordo para a ocultaren remitin-
do só a documentación que con-

sideraban non comprometedora.
A Fiscalía insistiu pero se-

guía sen chegar o solicitado polo
que houbo que enviar a policía, á
que tamén se lle negaba nun
principio a documentación aínda
que vendo o negro da situación,
non lles quedou máis remedio
que facerlla chegar ó fiscal.

O xuízo celebrarase na Au-
diencia Provincial aínda que de
momento falta por designar a data.
A Fiscalía solicita tamén que neste
declare o presidente da Deputa-
ción, Francisco Cacharro, xa que
el foi o asinante de todos os oficios
que se enviaron ao fiscal.♦

Vandalismo
ANTÓN GRANDE

O aumento dos actos vandálicos e o misterio das dietas da Deputación  son pro-
blemas que están na boca dos cidadáns. As solucións son ben diferenciadas.

Lugo

Trasacordo
LOIS DIÉGUEZ

Os lectores e lectoras de Ánxel Fole saben que a súa obra
de creación foi escrita en galego. Outra cousa son os seus
artigos e a necesidade de alimentarse. Mais a concelleira
de Cultura do concello de Lugo ou o ignora ou foxe do ri-
gor. Todo para castelanizar o premio de narración curta
que leva o nome do admirado autor, que a partir de agora
terá tamén a súa versión en español. Vaia por deus, como
se o potenciadísimo idioma do Estado tivese necesidade
de axuda. Como botamos de menos aos concelleiros do
BNG no goberno municipal. Branca e Ignacio puxeran as
cousas no seu sitio, e nun ano, a finísima concelleira,
monfortina coma nós, está desmantelando aquilo que nos
define e nos dá orgullo. Quen diría que é profesora uni-
versitaria, culta e galega coma ti. Pero, ao mellor, algún
día, decátase disto e, daquela, aparécenos falando galego,
fai programacións acordes coa nosa realidade (sen com-
plexos, queremos dicer) e até di publicamente que Oroz-
co está detrás destas decisións. Nunca se perde a esperan-
za. Pero, por se acaso, mellor que volvan os de onte.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

VOLVEN
OS OITENTA,
TRONCA!

OBREIROS
PARADOS,
PECHE DE

ASTELEIROS,
RECONVERSIÓNS

DO PSOE...
MESMIÑO OS 80

TRONCO!

‘Un traballador do naval coreano cobra
máis –case o triplo–

do que gaña un traballador de Izar”
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Antes de que pasasen dúas se-
manas dende a remodelación
gobernamental levada a cabo
por Manuel Fraga, Xosé Luís
Baltar, presidente da Deputa-
ción e do Partido Popular de
Ourense, puxo o presidente da
Xunta contra as cordas anun-
ciándolle, no decurso dunha cea
privada que tiveron o pasado día
13, que está disposto a abando-
nar o PP, canso de soportar o
que el considera agravios come-
tidos contra a súa persoa e os
seus cargos políticos e contra
outros cargos elixidos que están
máis ou menos na súa órbita.

O que podería ter sido un
ágape entre vellos compañeiros
de viaxe política, para ver de re-
solver algunhas diferenzas de
criterio que foron xurdindo nos
últimos tempos, nada máis senta-
ren os dous á mesa no restuaran-
te Vilas de Santiago, converteuse
nun auténtico ultimato lanzado
polo de Ourense a Fraga. “Estou
disposto a abandonar o partido,
non aturo máis”, díxolle Baltar.
Fraga até se puxo nervioso e non
paraba de arrapañar a miga do
seu cacho de pan para levalo a
boca case sen probar o xamón
que Paco Vilas lles puxo na me-
sa para ir facendo dente.

O político vilalbés, pouco
afeito a que lle leven a contraria
dentro da súa propia casa, tivo
que escoitar como Baltar lle can-
taba as corenta case sen pestane-
xar. Queixóselle da situación de
adversidade política á que, se-
gundo el, veñen sometendo den-
de hai máis de dous anos as ten-
dencias máis galeguistas mani-
festadas dentro do PP por indica-
ción da dirección estatal co
“consentemento” e, ás veces,
“mesmo co descaro” do propio
presidente da Xunta. Baltar
laiouse de ser soamente conside-
rado mediante “palmadiñas nas
costas” polas “decisivas ache-
gas” que teñen feito os de Ou-
rense aos grandes éxitos electo-
rais do PP.

A pinga acugulou o vaso

Na lista de agravios, varios pun-
tos importantes. O último, o fei-
to de que Fraga recompuxese o
seu goberno, despois da demi-
sión que lle presentou Xoán Mi-
guel Diz Guedes, dándolle pá-
bulo unicamente ao que lle
transmitiron Mariano Raxoi e a
súa xente. Baltar coida saber
que Alberto Núñez Feixóo, no-
meado por Fraga vicepresidente
primeiro da Xunta, tentou colo-
car a Ana Pastor como nova
conselleira de Sanidade mentres
que o vicepresidente segundo,

Xosé Manuel Barreiro puxo de-
rriba da mesa o nome de Miguel
Santalices, médico e deputado
autonómico que forma parte do
equipo de Baltar. Ante a dispari-
dade, Núñez cambiou de candi-
dato e propuxo o que definitiva-
mente foi nomeado por Fraga,
Xosé Manuel González, un xes-
tor sanitario que está relaciona-
do co xuízo que vai ter lugar en
Vigo o mes que vén para diluci-
dar as responsabilidades que
concorreron no caso do quirófa-
no que causou seis vítimas mor-
tais por unha infección de as-
perxilose.

Fraga, despois de escoitar a
Baltar con moita preocupación,
tentou darlle un quite. Garantiu-
lle que non se tocaría a súa au-
tonomía cando haxa que facer
as próximas listas electorais na
provincia de Ourense, e deixou-
lle ver que se respectaría a pre-
senza de Xosé Cuíña na lista de
Pontevedra, aínda que non ocu-
pando o primeiro posto que ten
agora. Tamén lle prometeu
substituír na secretaría xeral do
PPdeG a Xesús Palmou por un-
ha persoa de consenso. Ante a
súa sorpresa, Fraga comprobou
que o presidente ourensán se-
guía teimoso. “Pídolle logo que
me conceda un tempo de refle-
xión, e que vostede mesmo re-
considere todo isto”, explicou o
presidente do PP galego. “Tem-
po doulle, pero non medio ano
nin un mes. Unha semana”, dei-
xou caer o de Ourense, e rema-
tou así unha cea que espertou
moita expectación mediática.

Baltar e Fraga falaron, antes
de saír do Vilas, que na próxima
xuntanza poderían estar presen-
tes tamén Cuíña e o fillo do pri-
meiro, o deputado Xosé Manuel
Baltar que, hai pouco máis de
ano e medio, asinou xunto con
Roberto Castro, Miguel Santali-
ces, Maximino Rodríguez e Ma-
ría Xosé Caldelas, unha carta po-
la que pediron xa daquela a subs-
titución de Xesús Palmou no car-
go que aínda ocupa agora.

Esta non é, por outra parte, a
primeira vez que renxía a rela-
ción da familia política dos Bal-
tar con Manuel Fraga. Noutra
ocasión, o presidente do PPdeG
convidou, no decurso dunha
reunión da executiva do parti-
do, a que se lle presentasen in-
formes por escrito analizando a
situación interna, e Xosé Ma-
nuel Baltar ofreceuse de inme-
diato a expoñer o que el pensa-
ba. Mandou un documento de
tres folios, abondo crítico, e,
cando Fraga e el volveron en-
contrarse, nun corredor do Par-
lamento de Galiza, o de Vilalba

espetoulle a seguinte censura:
“Vostede é libre de pensar o que
queira sobre o partido, pero so-
bre a miña persoa abstéñase de
opinar neste e en calquera outro
foro”.

O caladiño

O que segue sen dicir nada é o de
Lalín, Xosé Cuíña, a quen xa se
lle empeza a chamar “O Caladi-
ño”. Agora mesmo é, sen dúbida,
o político máis desexado polos
medios de comunicación, pero

segue adaptando o silencio á súa
propia conveniencia. Nestes días
só abriu a boca para dicir que na
súa axenda non está marcada
ningunha entrevista con Fraga,
negación coa que tanto podería
estar desmentindo o seu presi-
dente como o seu amigo Xosé
Luís Baltar. Cuíña non parece ter
tanta présa coma Baltar, aínda
que no PP non faltan os que sos-
peitan que a súa man está detrás
de todo o que está a pasar.

E que está a pasar? Que ra-
cha o PP de Fraga. Antes de que

se volvan xuntar os comensais
do Vilas, Baltar xa chamou a re-
bato os seus alcaldes de con-
fianza cunha mensaxe clara:
“Temos que afondar na hipótese
de que imos marchar do parti-
do”. Retornan os de Baltar á sú-
as orixes? É case seguro que si.
O mestre ex alcalde de Noguei-
ra de Ramuín sabe ben que a súa
forza sempre radica en ter nas
mans algunha das chaves coas
que se abren as portas que están
pechadas con varios fechos.
Empezou a súa andaina política
da man de Vitorino Núñez can-
do era presidente da Deputación
de Ourense e controlaba Con-
verxencia Nacionalista Galega
(CNG), un partido que tivera a
súa orixe no Centristas de Ou-
rense que puxera a andar Eulo-
xio Gómez Franqueira. Inicial-
mente foi da confianza absoluta
de Vitorino, pero logo separou-
se del de forma traumática. Nas
municipais de 1991, estando
aínda con Núñez, e figurando
Tomás Pérez Vidal á fronte do
PP de Ourense, a CNG logrou
máis votos que o partido de Fra-
ga (32,1 por cento, contra 29,3)
e converteuse na chave que lle
abriu a Baltar a porta do PP. O
político que agora lle planta ca-
ra a Fraga está convencido de
que, nunha próxima consulta
electoral, pode repetir eses re-
sultados e está disposto a ven-
der cara a pel do oso.

Baltar acostuma dicir que el
non ten nada persoal contra as
persoas que Fraga acaba de pro-
mover a altos cargos da Xunta.
De Belén Prado, nova conse-
lleira de Servizos Sociais, mes-
mo presume de ter intervido an-
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CRISE NO PP

Os ‘centristas’ insisten en que a súa marcha é inevitábel

Fraga xa non controla o PP nin serve como árbitro interno
AFONSO EIRÉ-PERFECTO CONDE

A crise que vive o PP supón o fin da era Fraga. O presidente da Xun-
ta xa non controla o partido, pero tampouco serve como árbitro fron-
te a Madrid. Tampouco é garantía de estabilidade e a súa decisión de
recuncar para que non rachase o partido carece agora de todo o sen-
tido. Fraga non é a solución, nin do seu partido nin de Galiza, senón
o problema e a vítima dunha situación que non soubo resolver.

Manuel Fraga e Xosé Luís Baltar á saída da reunión que mantiveron.                                                               PERFECTO CONDE

Continúa na páxina seguinte



te o patrón de Vilalba, a peti-
ción da familia de Prado, para
que a rescatasen do emprego
que tiña en Bruxelas. Até ase-
gura, coa boca pequena, que es-
tá orgulloso de que Alberto Nú-
ñez sexa ourensán, e de Aurelio
Miras Portugal, tamén de Ou-
rense e actual conselleiro de
Emigración, Baltar di que son
como da familia.

Os rebeldes de Ourense

Claro que unha cousa son apa-
rencias e outra a realidade. Os
rebeldes de Ourense de Xosé
Luís Baltar está composto polo
seu propio fillo, que ten dito al-
gunha vez que el está na políti-
ca para facer o que diga o seu
pai, e polos outros catro deputa-
dos que pediron por carta a
substitución de Palmou o 23 de
xaneiro do ano pasado. Confor-
man o que en Ourense se deu en
chamar a “Quinta del Nene”, en
alusión a Baltar junior. Ade-
mais, o alcalde de Xinzo de Li-
mia e senador, Isaac Vila, un po-
lítico que tivo que pasar xa po-
los tribunais de xustiza, e o ta-
mén senador Amador Vázquez,
que foi delegado da Consellaría
de Política Territorial cando
mandaba Cuíña, e os deputados
Ana Vázquez e Armando Gon-
zález. Xosé Luís Baltar, que ta-
mén é concelleiro da capital da
súa provincia, non se entende
ben co alcalde de Ourense, Ma-
nuel Cabezas, político da corda
de Raxoi, e non pode ver nin en
pintura a deputada Inmaculada
Rodríguez, a quen considera
traidora.

Aínda sendo case seguro que
a movida de Baltar comezou
sendo un auténtico “órdago á
grande” contra as direccións ga-
lega e estatal do PP para forzar
un novo reparto de poder, a si-
tuación á que levaron os feitos
fai pensar en que todos chegaron
xa a un punto sen retorno que di-
ficilmente vai ter outra saída que
a ruptura no partido de Fraga. No
fondo, os “disidentes” teñen a
esperanza de que, se chega a pro-
ducirse, se desencadee unha re-
acción no descontento que hai
dentro da organización dende
que Cuíña foi defenestrado a ra-
íz do desastre do Prestige.

Algúns alcaldes doutras
provincias, como podía ser o
caso do de Ortigueira (A Coru-
ña), sempre próximo a Cuíña, e
outros das provincias de Ponte-
vedra e mesmo Lugo poderían
sumarse ao “cabreo” baltariano
dando orixe a unha auténtica
revolta dentro das filas galegas
do PP, que podía mesmo quedar
en minoría parlamentaria e pro-
vocar un case inmediato adian-
to das eleccións autonómicas.
Só falta por saber se Fraga é
quen de tirar da chistera o coe-
llo máxico que volva engaiolar
os rebeldes.♦
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Os 15 anos
de ‘paz’
Entre as súas moitas habelencias,
Fraga ten unha senlleira: é capaz
de maquear a realidade até facela
irrecoñecíbel. Sabe escoller a
mensaxe adecuada, pero, sobre
todo pór os medios axeitados pa-
ra logralo.

Na sociedade galega instalou-
se desde a chegada de Fraga a
idea dun gobernante todopodero-
so, que o controlaba todo, que to-
do o sabía e ao que ninguén den-
tro do seu partido lle podía
mollar a orella.

Xosé Luís Baltar demostrou o
pasado luns, 20, que só era a ima-
xe axeitada para un politico. Que
a realidade era moi outra aínda
que a propaganda non sempre dei-
xase albiscala. Fraga non foi quen,
ao longo destes ‘15 anos de paz’,
de unificar o partido, convertido
unicamente nunha maquinaria
electoral. Iso explica a debilidade
dos seus gobernos, a incapacidade
de pechar as crises como proxecta-
ba e, tamén de encarreirar a súa
propia sucesión.

Esta rebelión dos “centristas” é
unha máis, tamén a máis sonada,
das que sufriu ao longo de todos es-
tes anos de aparente “ditadura” in-
terna.

Así, en outubro de 1997 orde-
nou restarlle protagonismo a Xosé
Cuíña na campaña electoral. Fra-
ga apoia a José María Aznar. Cuí-
ña enfróntase a Fraga apoiado po-
lo sector autóctono. Cuíña desapa-
rece da propaganda oficial, pero
non do fervor popular dos seus se-
guidores. Eran tempos nos que
Cuíña decidira apoiar as mobiliza-
cións contra a cuota láctea para
“non perder o noso electorado”.
Fraga tamén cedeu.

En xullo de 1998, Xosé Manuel
Romai Beccaría e Mariano Raxoi
presionan a Fraga para darlle a
volta ao congreso que acaba de ce-
lebrar e no que saíron mal
parados. ambos néganse a ir á festa
do Monte do Faro, na que Fraga
xa fala de “unidade, reconciliación,
unidade e perdón”.

Raxoi e Romai acúsano de ra-
char o seu compromiso de darlles
máis poder na Executiva. A
división acentúase. Francisco Ca-
charro Pardo arremete contra o
Opus Dei e contra Xerado Conde
Roa, logo dunhas declaracións
deste a A Nosa Terra. Baltar
empraza a Romai e Raxoi a “me-
dir as forzas”.

Romai colle a luva é, ao día se-
guinte da festa do partido convoca
a todos os cargos da Coruña. Asis-
ten todos menos Augusto César
Lendoiro e María Xesús Sainz. O
ex ministro tenta que Fraga deixe
o cargo e nomear candidato á
Xunta a Raxoi. Mentres tanto
mostra o seu poder situando a An-
tonio Couceiro como candidato a
alcalde na Coruña contra a súa
vontade. Ao mesmo tempo, obriga
a Fraga a realizar unha crise no
goberno que non pretendía.

A penúltima crise é máis
coñecida. Prodúcese logo do Pres-
tige cando se pechan cinco
deputados autonómicos
ourensáns. Protestan pola destitu-
ción de Cuíña como conselleiro e
piden que Xesús Palmou abando-
ne a secretaría xeral. Ameazan
con deixar a Fraga en minoría e
abandonar o partido.

Fraga e Cuíña logran
reconducir a situación. Fraga rea-
liza promesas concretas que non é
capaz de cumprir. É a semente da
actual crise.♦♦

Vén da páxina anterior Para entender a crise que sofre
agora o PP temos que remon-
tarnos a 1991. Neste ano, Cen-
tristas de Galicia, liderado por
Vitorino Núñez, deciden domi-
nar en solitario Ourense e com-
partir o poder autonómico co
PP de Manuel Fraga que pre-
tende unificar toda a dereita ga-
laica. A descomposición de
UCD, a falta dunha verdadeira
ideoloxía en Coalición Galega,
o novo sistema neocaciquil e,
sobre todo, o poder das deputa-
cións, permítenlle a Fraga levar
a bo porto a operación e decre-
tar a Pax Fraguiana.

Nesta unificación Ourense
ten un estatus e un rol especial
por manter os ex-ucedés o con-
trol da deputación provincial.
Así que impoñen condicións
para integrarse no PP.

A primeira delas é que os
Centristas dominasen en solitario
a provincia de Ourense, sen inxe-
rencias das cúpulas partidarias de
Compostela nin de Madrid. Ase-
gúranse tamén unha serie de pos-
tos no partido tanto a nivel gale-
go como estatal que terán unha
correlación sucesiva segundo o
peso electoral da provincia. Vito-
rino Núñez pasa a presidir o Par-
lamento galego, nunha operación
coa que lle cede o control pro-
vincial a Xosé Luís Baltar. Ta-
mén acordan que o PP acolla o
carácter “galeguista que sitúan
nos límites da autodetermina-
ción”, e que funcione como un
partido autónomo a respecto da
dirección estatal a xeito da Unión
del Pueblo Navarro.

Manuel Fraga non só aproba
estes acordos senón que os rubri-
ca. Cuíña non é só testemuña, se-
nón garante de que se cumpran
daquelas e en anos sucesivos.

Estes acordos explican os
apoios do PP ourensán a Cuíña
así como as sucesivas crises
posteriores, até de agora mi-
nimizadas, cando non acocha-
das mediaticamente.

Porque se rebela o PP ou-
rensán? Porque necesita un no-
vo pacto para seguir no PP á
vista das novas circunstancias
que vive o partido.

A perda do elo 

Cuíña, o garante dos acordos,
como secretario xeral do partido
daquelas, perde todo o poder in-
terno logo da crise do Prestige.
Pasa de ser vicepresidente in
pectore (o nomeamento xa esta-
ba para imprimirse no DOG) a
ser expulsado do Goberno.

Fraga capitula ante Raxoi e
Aznar na vez de acrecentar a au-
tonomía fronte a Madrid, des-
marcándose da crise propiciada
pola nefasta xestión da Moncloa
nos vertidos do petroleiro como
tiñan acordado na dirección do
partido e no Consello da Xunta.

O PP ourensán atópase con
que o garante do seus estatus é

destituído, (Cuíña) e o asinante
dos acordos (Fraga) perde toda
capacidade de decisión fronte a
Madrid. Xa que logo, montan o
primeiro motín.

Non é unha rebelión en apoio
de Cuíña, senón na procura de
manter o estatus e o acordo que
os levou a entrar no partido. Por-
que Baltar sempre soubo a teima
de Madrid en domesticar os anti-
gos centristas ourensáns. Tanto
que decidiron estes trece anos
manteren vivas as siglas de Cen-
tristas de Galicia por se algún día
tiñan que volver utilizalas.

Daquelas, Fraga deu encarrei-
rado a situación con promesas.

Promesas de que Cuíña vol-
taría ao Goberno na primeira
ocasión, promesa de que o su-
cesor sería unha persoa “gale-
guista”, promesa de que Ouren-
se seguiría tendo autonomía
dentro do partido e promesa de
que se recoñecería tanto na
Xunta como no PP galego e
estatatal a importancia en votos
que ten esta província. Promesa
de que finalmente os orzamen-
tos terían en conta a depresión
e o despoboamento ourensán.

Fraga non foi quen de cum-
prir ningunha destas promesas
e o convencemento de que Fra-
ga era cada vez máis un refén
de Raxoi e o seu sector, foise
visualizando cada vez con máis
claridade entre os alcaldes e de-
putados ourensáns.

As tensións e as reunións
para apacigualas foron suce-
déndose neste tempo. Pero, can-
do Fraga decide realizar a crise
do Goberno, “cae a pinga de au-
ga que fai sobardar o vaso”, en
palabras do propio Baltar.

En primeiro lugar, nin Baltar
nin o grupo de Ourense é consul-
tado sobre a resolución da crise.
Algo que estaba nos acordos e
que Fraga racha por vez primeira.

Ráchase así o equilibrio
inestábel no que se sustentaba
Fraga. Por outra banda, os
orensáns escollidos por Fraga
para o Goberno, Feixóo, como
vicepresidente primeiro e Be-
lén Prado para Asuntos Sociais,
están aliñados con Mariano Ra-
xoi, que colle cada vez máis pe-
so dentro da Xunta.

Contrariamente á promesa
de Fraga, Cuíña tamén non ob-

tén carteira no Goberno e Fraga
afirma que debe agardar para
“mellor ocasión”.

Os “centristas” ourensáns
danse conta de que o pacto está
roto. Fraga rachou a súa pala-
bra porque xa non manda.
Quen manda é Mariano Raxoi. 

Pero todo o que mal anda
pode aínda ir a peor. A perda das
eleccións do PP no Estado fai
que regresen á Administración
galega múltiplos “retornados”,
na procura dun cargo na Xunta
ou nas distintas delegacións.

Son moitos os do sector da
“boina” os que cada vez se sen-
ten máis molestos porque os se-
ñoritos “copen os cargos remu-
nerados e os postos institucio-
nais mentres os outros temos
que partirnos o peito para con-
seguirmos os votos”.

Os congresos estatais e ga-
lego do PP, pero sobre todo, a
confección das listas ás autonó-
micas, necesita un novo pacto
para que os “centristas” poidan
seguir a manter o seu estatus
dentro do partido.

Fraga xa non é o destinatario
dos recados, senón o emisario pa-
ra trasmitirllos a Raxoi: “a nova
situación interna require un novo
acordo”. Pero Raxoi non só non
contesta, senón que lles fai che-
gar mensaxes nidias de que apos-
ta pola renovación e que moitos
dos actuais deputados ourensáns
terán que deixar os seus postos
porque a lista se vai facer en Ma-
drid. Así que esta crise é para eles
unha “necesidade imposta”.

Así as cousas, o que come-
zou como a procura dun novo
acordo interno por parte de
Baltar e os “centristas”, con-
verteuse en toda unha crise de
grandes dimensións e efectos
aínda descoñecidos.

Só Raxoi podería conseguir
que Baltar e os seus desen mar-
cha atrás na súa ameaza de dei-
xaren o partido. Non semella
probábel. Aínda así, a crise é tan
grave que, de producirse un
acordo, este será inestábel. Se a
escisión non acontece agora, po-
de ocorrer en calquera outra oca-
sión. Só hai dúas opcións. Que
os “centristas” sexan derrotados,
algo que non semella factíbel, ou
que Raxoi acepte a chantaxe.
Cuestión pouco probábel.♦

O ourensán pretendía renovar o acordo

Raxoi racha o pacto asinado
entre Baltar, Fraga e Cuíña en 1991

Roberto Castro, Xesús Palmou e X.M. Baltar.

omo árbitro interno
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Os líderes locais de CC OO, en-
cabezados por Xosé Luís G. Pe-
drosa, levan desenvolvendo nos
últimos anos, e cada vez con
maior intensidade, campañas a
favor dun complexo industrial
que foi condenado por delito
ecolóxico e que, segundo infor-
mes oficiais da Unión Europea,
continúa a efectuar vertidos e
emisións contaminantes.

A perda de delegados foron ai-
readas ante a dirección composte-
lá polo sector do sindicato ligado
tanto a Esquerda Unida como a
independentes, descontentos da
teimosía de Pedrosa en defender a
política empresarial de ENCE.

A estratexia deseñada, nos
últimos meses, pola executiva
comarcal de CC OO céntrase en
campañas contra o goberno mu-
nicipal de Pontevedra, integrado
polo BNG e o PSOE, ao que acu-
san de promover a perda de pos-
tos de traballo. Unha táctica sin-
dical que é paralela á contunden-
cia mostrada polo alcalde de
Pontevedra, Miguel F. Lores, a

respecto dunha posíbel instala-
ción a pé da Ría dunha papeleira
que, a xuízo do goberno local,
non faría senón consolidar o
complexo contaminante. Lores,
referendado por un amplo apoio
social e os seus socios de gober-
no, mostra unha contundencia
que desnorta tanto á dirección de
Caixa Galicia, máxima accionis-
ta da empresa pasteira, como os
medios de comunicación e enti-
dades deportivas que –ten afir-
mado F. Lores– serven de ariete
da dirección de ENCE.

Os dirixentes comarcais de
CC OO mostráronse sorprendi-
dos polo apoio que, o grupo par-
lamentar de Izquierda Unida no
Parlamento español, fixo á pro-
posición non de lei que señalaba
o 2018 como fin da concesión de
costas dos terreos de Lourizán.
Un panorama que fai practica-
mente inviábel a construción da
fábrica de papel tisú e mesmo a
propia presenza da factoría na
Ría de Pontevedra.

Pasar do 57,45% dos votos ao

22,22% en só catro anos –e prac-
ticamente en beneficio da CIG–
preocupa na sede compostelá do
sindicato. Os críticos da comarca
de Pontevedra e Hortensia Álva-
rez Folgar, responsábel de Medio

Ambiente na executiva de CC
OO, mostran preocupación pola
insistencia de Pedrosa en apoiar a
ENCE. As coincidencias coa po-
lítica do Partido Popular son es-
grimidas, igualmente, polos mili-

tantes achegados a Esquerda
Unida que se mostran disconfor-
mes polo trato directo e aberto
que Pedrosa mantén nos últimos
tempos con dirixentes populares
da provincia.♦

Unha ampla perda de delegados na comarca de Pontevedra mobiliza os críticos
do sindicato disconformes co apoio a ENCE

Celulosas comeza a pasarlle factura a CC OO
L.A.

Xan María Castro, secretario xeral de Comisións Obreiras de
Galiza, ten sobre a mesa do seu despacho os datos das eleccións
sindicais celebradas desde xullo de 2002 na comarca de Pon-
trevedra. Os resultados que se desprenden dos mesmos supo-
ñen un baixón importante do seu sindicato, que coincide no tem-
po coa decidida política de apoio, por parte da  executiva comar-
cal, á consolidación das factorias de ENCE na ría de Pontevedra.



Para contar a peripecia de exi-
lio da súa familia, arrincamos
cando morreu o seu avó Xohán
Vicente Viqueira.

Cando morre o avó, a súa mu-
ller Jacinta Landa –filla de extre-
meño e portuguesa–, abre unha
escola en Madrid coa mesma filo-
sofía que a Institución Libre de
Enseñanza, pero para nenos pe-
quenos. Alí contoume miña nai
que tamén tiñan vivenda, e esta-
ban os tres irmáns xuntos. Daque-
la había o costume de facer colo-
nias de verán cos rapaces e a avoa
levaba os fillos a unha casa en Sa-
da, perto do mar, porque cando
morrera o seu home, Xoán Vicen-
te Viqueira, dixéranlle os médicos
que era bó estar ao lado do mar.

E alí cólleos o golpe militar
do 18 de xullo de 1936.

Estaba a familia e tamén os
fillos duns amigos. Mamá conta
que escoitan pola radio o golpe,
e á noitiña sinten uns camións
con xente que viña cantando.
Pensando que eran os soldados
republicanos  saudáronos co pu-
ño en alto. Tiveron sorte que non
as viran porque ao día seguinte
xa sabían polos viciños da aldea
que os estaban buscando. A fa-
milia era toda republicana e non
os vía ben a igrexa. O propio avó
Xohán Vicente era antirrelixioso
desde o punto de vista filosófico.

Como fuxen do cerco?
Vanse ao pazo que tiña a fa-

milia en Vitorio, que estaba amu-
rallado, e só saen da casa miña
nai e unha curmán, que durante
meses baixan a Betanzos para
comprar. E non pagaron, fiában-
lle. En todo ese tempo ninguén os
denunciou. En sete meses só veu
unha vez a Garda Civil, e conse-
guiron zafarse dela agachando
unha radio e a meu tío, que era o
único home, un neno de quince
anos. A historia é moi longa de
contar, pero grazas á relación que
miña avoa tivo cos cuáqueros,
conseguiron que un navío militar
inglés se achegara á Coruña e
conseguise sacalos, aproveitando
un acordo da Cruz Vermella para
intercambiar nenos que quedaran
pola guerra lonxe das súas fami-
lias. É de imaxinar ver ao capitán
inglés e aos dous soldados indo á
aldea a recoller ao grupo de doce
nenos e á miña avoa, baixo a co-
bertura de que era unha colonia
de rapaces. Van a Francia e desde
alí regresan a Madrid coa idea de
defender a República.

Que actividade teñen?
Organizan uns lugares para

acoller os rapaces que tiñan os

pais no frente ou eran orfos. Un
aténdeo miña nai  e outros a avoa
e a miña tía. Á miña avoa axúdaa
Casimirou Mahou, que a preten-
día sentimentalmente, e que era
o dono da famosa cervexería. É
unha historia pouco coñecida a
deste home que emigrara desde
Alemaña, porque cando estala a
República el decide facer unha
cooperativa e el queda como di-
rector. Despois casaron en Méxi-
co, pero esa é outra historia.

Todos se salvan e acabada a
guerra exílianse en México.

A peripecia é moi longa. Meu
tío Xacinto alístase no exército re-
publicano, mentindo sobre a súa
edade. Mamá marcha á Unión So-
viética. A avoa, que fora para In-
glaterra, acaba localizando ao fillo
Xacinto nos campos de refuxia-
dos do sur de Francia e despois
vai buscar á URSS á miña nai, que
botou alí varios meses nunha si-
tuación na que pasaron fame e vi-
viron nun lugar afastado. Casimi-
ro Mahou fora un home de grande
riqueza e gracias ás súas relacións
con outros industriais e montou
unha fábrica en México e puido
levar a toda a miña familia. Todos
sairon vivos e a avoa Jacinta viviu
até os 100 anos. A miña nai ten
hoxe 86, meu tío Xacinto 82 e a
tía Carme 80. 

Vidas truncadas e reinicia-
das en México.

Miña nai é un caso especial. De
xoven tomou a decisión de que o
material non ten importancia, e
non ten nada de seu nin nada con-
sume, para ela todos somos uns
burgueses. Quizais é a xeneración
dela ou o tempo que lle tocou vivir
pero é unha muller entregada en
axudar aos demais, cunha discipli-
na enorme. Foi locutora das emi-
sións de Radio Galicia en México,
a que correxiu todas as probas da
revista Vieiros, ninguén sabía gale-
go e ela sabíao. Foi militante da cé-
lula galega do Partido Comunista e
todo o seu pensamento estivo diri-
xido a Galiza. Cando deixou o PC
despois da morte de Stalin, vincu-
louse máis ao grupo de Luís Soto,
o Padroado da Cultura Galega de
México, con Carlos Velo, Francis-
co Comesaña e outros moitos que
os vía cada pouco na casa. Mamá
estivo empregada na embaixada de
Polonia, e por iso eu puden estudar
arquitectura en Varsovia, onde vi-
vín case vinte anos. Agora traballo
na Universidade en México. Tiven
sorte na vida e ás veces pregúnto-
me como tería sido se nada se tor-
cese tan furiosamente na biografía
dos meus desde 1936.♦
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Manuel M. Viqueira
‘O exilio troncou a vida

de toda unha xeneración’
XAN CARBALLA

Arquitecto, especializado en arquitectura bioclimática, Manuel Martínez Viqueira esti-
vo estes días de visita ao país onde naceron os seus antepasados. Neto de Xohán Vicente
Viqueira, a súa familia fuxe de Galiza e consegue instalarse en México onde a súa
nai Luísa Viqueira, mantivo o fío umbilical con Galiza através do Padroado da Cul-
tura Galega de México, en estreita relación con Luís Soto e Carlos Velo entre outros.
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Este discurso de ingreso na Real Académia Española de Augusto González Besada
intitulado Rosalía Castro. Notas Biográficas, de 1916 é ben máis positivo e escla-
recedor que a meirande parte da bibliografia posterior sobre a nosa excelsa escrito-
ra e precursora do nacionalismo. Contrasta coa estupidez falsificadora, co prexuízo,
coa mentira e a deformación analítica de consumo ordinário sobre a sua persoa e a
sua obra. É un contraste ou contraponto face a tanta desfiguración monstruosa. Non
deixa de ser paradoxal que, cuase 100 anos máis tarde, sexa o discurso dun político
galego “a la española”, ao servizo da Corte de Madrid, perante unha institución do
aparato cultural do Estado centralista, o que cumpra un labor hixiénico. Parece ar
fresco, osíxeno purificador, face a tanta contaminación acugulada durante estes cen
anos para destruir o significado real de Rosalia e a sua obra. 

Francisco Rodríguez

COLECCIÓN

N Ó S  O S  G A L E G O S

A NOSA TERRA

Augusto G. Besada
Edición de Mª Pilar

Garcia Negro



De acordo cunha medición do
programa Alexa, realizada o 28
de xuño de 2003, Aporrea.org es-
tá no lugar 10.533 do listado
mundial de popularidade, medi-
do en función das visitas. Unha
porcentaxe significativa das
mesmas son do Departamento de
Estado dos EE.UU. Desde maio
de 2002 até outubro de 2003 re-
ceberon 8.136.273 visitas, o que
significa 452.015 ao mes cun
promedio de 15.067 ao día.

Gonzalo Gómez Freire é psi-
cólogo, fillo de Gonzalo Gómez
Caridad e de Xosefa Freire. O
seu pai foi un destacado loitador
galeguista xunto aos seus compa-
ñeiros do Lar Galego en Caracas
como Xosé Velo Mosquera, Xosé
Sesto e José Mosqueira Manso.  

A madrugada do 11 de abril
de 2002 o golpe de Estado esta-
ba xa en marcha en Venezuela.
Durante esas horas dramáticas,
un grupo de militantes repartiu
100 mil volantes nos bairros po-
bres da capital, chamando a con-
centrarse diante do Pazo de Mi-
raflores, sede do Goberno, co fin
de disuadir e desviar a marcha
opositora, vencellada á opera-
ción golpista que viña dende a
pudente zona leste da capital.

Esa marcha derivou en enfronta-
mentos armados. A oposición a
Chávez tomou iso como pretexto
final para o golpe.

O “grupo dos volantes”, un
colectivo que comezou a reunir-
se para enfrontar a conspiración,
estivo moi activo. Os seus mem-
bros son integrantes dos grupos
populares, culturais e de traballo
comunitario dos bairros pobres,
comunicadores alternativos das
radios comunitarias, activistas
sindicais da Fuerza Bolivariana
de Trabajadores, membros das
organizacións locais de veciños
e dos Círculos Bolivarianos.

O desprestixio dos meios de
comunicación privados venezue-
lanos (o 80% dos meia dos país)
que calaron, mentiron e axuda-
ron ao golpe de Estado fixo, se-
gundo comenta Freire, que Apo-
rrea.org chegase ao primeiro lu-
gar dentro das páxinas de inter-
net máis visitadas en Venezuela,
sendo o único referente de vera-
cidade incluso para a oposición.

Eran só 12 ou 13 as listas de
correo bolivarianas que existian
até ese 11 de abril de 2002 (gru-
pos de persoas que se inscreben
nunha lista electrónica para dis-
cutir sobre temas determinados

através da rede),
hoxe contabilí-
zanse 172 listas
que agrupan máis
de 67 mil endere-
zos electrónicos
de seguidores do
proceso revolu-
cionario, e así se
pasou dos tres si-
tios na internet
afectos ao proce-
so bolivariano aos máis de 80
consolidados.

Gónzalo Gómez Freire des-
crebe a Aporrea como unha
“axencia informativa ou carteleira
aberta do movimento popular.
Aporrea é tamén un instrumento

de intelixencia so-
cial, xa que o po-
bo manda as suas
i n f o r m a c i ó n s ,
desvélanse ou de-
nuncianse cousas
que non sabes.
Aporrea é tamén
un instrumento
para a formación,
para a capaci-
tación e para a di-

fusión de formación popular”.
Os números multiplicanse

máis aínda no que a visitas se re-
fire, antes unhas 10 mil diarias,
hoxe moitas máis. Estes criterios
son tan abertos que apenas se
aplican a unha parte da informa-

ción que aparece en Aporrea.org,
pois outros espazos internos co-
mo os foros non contan con nin-
gún filtro. De feito, neles poden
evidenciarse os matices e dife-
rencias do chavismo, como re-
flectiu unha candente discusión
“online” entre quen seguen a co-
rrente do MVR (Movemento
Quinta República) e do PPT (Pa-
tria Para Todos) en PDVSA, a
compañía petroleira do Estado.

Aporrea.org é un froito do
contragolpe do pobo venezuela-
no. Converteuse en altafalante
do pobo, dos traballadores, dos
habitantes dos nosos bairros, si-
nala Gonzalo Gómez Freire. O
ano 2003, un ano despois de ter
aparecido en internet, tiña re-
xistradas máis de catro millóns
de visitas.

Sinalar o inimigo

“É importantísimo manter o ní-
vel de mobilidade contra os me-
dios comerciais, di Freire Exi-
xíndolles algo moi concreto: de-
reito de réplica, como garante o
Artigo 56 da actual Constitución
de Venezuela”.  

“O papel que xogaron os me-
dios comerciais de comunicación
no golpe de Estado venezuelano
reflicte que os meios xa non son
autónomos, nin en Venezuela nin
en ningures, que son parte de to-
do un tramado económico global.
Os donos dos medios son donos
doutras empresas, doutras áreas
da economia. Gustavo Cisneros,
por exemplo, é dono dunha canle
de televisión importante, pero é
dono tamén de radios e de toda
unha serie de actividades econó-
micas na área das telecomunica-
cións, nos servizos e na de pro-
dutos de consumo. Entón coido,
di Freire, que o problema non é
un problema respecto os medios.
O problema é moito mais com-
plexo, o que trascende é unha loi-
ta máis global e frontal ao con-
xunto do sistema. Hai que pensar
nunha política xeral para enfron-
tar ao empresariado que controla
os meios”.

“Os medios non minten, se-
nón que omiten. Cando  mostras
só unha porcentaxe da verdade,
iso equivale a mentir. Iso é o que
fan eles (os medios comerciais).
E esa é a maneira na que nós que-
remos encher ese baleiro, mos-
trar a outra cara da información”. 

Para Gonzalo G. Freire os me-
dios alternativos en Venezuela
“cumpriron e cumpren un grande
papel, pero aínda son abondo
marxinais. Sobre todo porque a li-
berdade de expresión é unha cues-
tión concreta, e ten que ver co po-
suir tamén recursos técnicos, lo-
cais e medios económicos”.  

“Cando  o 13 de abril de
2002 resgatamos o Canal 8 (can-
le estatal pechada durante o gol-
pe de Estado), pudemos ir máis
lonxe, tomar as televisións co-
merciais e mantélas en mans do
pobo, porque os golpistas as es-
tán a utilizar en contra nosa”.

“Se as tomasemos e puxese-
mos para administralas aos tra-
balladores dos medios, ás entida-
des culturais e artísticas, daquela
poderíamos falar en Venezuela
dun control social dos medios de
comunicación. Porén seguimos
nesta especie de guerra de gue-
rrillas, con eses pequenos núcle-
os e grupos. Por iso temos unha
tarefa que non concluiu”.♦
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Fundador do xornal dixital máis visitado na Venezuela

Gonzalo Gómez Freire
‘A internet é a nosa guerrilla informativa’

XURXO MARTÍNEZ

Gonzalo Gómez Freire é un dos fundadores e codirector de www.Aporrea.org, o xornal máis visitado
da rede en Venezuela. Non só o movemento popular recurre a el, senón tamén a oposición e o propio
Pentágono. Veterano das loitas sindicais, Gonzalo G. Freire é un amante da poesía e da lingua galega.

Este fillo de coruñeses estará
na Galiza, convidado pola
CIG, coa colaboración da
Asociación Alexandre Bóve-
da da Coruña informando
verbo da situación de Vene-
zuela e medios alternativos
de comunicación.  O luns 27
de setembro ás 20:30 falará
na Aula de Cultura da Funda-
ción Caixa Galicia na Coru-

ña, o martes 28 no Teatro
Principal de Pontevedra, no
marco do Día Internacional
do Dereito á Información, or-
ganizado pola Asociación
Maio Longo, e o venres 1 de
outubro na sede da CIG en
Vigo. Ten previsto, asemade
unha charla na fundación
Galiza Sempre de Santiago,
aínda por concretar.♦

Xira por Galiza

‘Non hai que falar
da manipulación
dos medios,
senón dos donos
dos medios”



A sociedade española mudou
dende 1981, ano de legalización
do divorcio, que fora prohibido
pola ditadura franquista. Só nos
dous últimos anos aumentou un
33% o número de demandas de
separación e de divorcio e min-
guou un 3% o número de matri-
monios. De aí que o Goberno de-
cidira refrescar unha lei obsoleta
axilizando os trámites que contri-
búan a “estender os dereitos civís
e facilitar o seu exercicio”, cun
menor custo tanto económico co-
mo emocional. O eixo que marca
a dirección do anteproxecto é que
a “liberdade teña o seu máis axei-
tado reflexo no matrimonio e na
necesidade de non perpetuar o
conflito entre os cónxuxes”.

Coa reforma prescíndese da
separación como requisito pre-
vio ao divorcio, co que se espera
diminuír os casos de violencia
doméstica, pois dous de cada tres
teñen lugar no proceso de sepa-
ración. A separación somentes se
manterá para aqueles que non se
inclinen pola disolución do ma-
trimonio. Para iso non terán que
esperar un ano tras a voda, como
acontece coa lei vixente, senón
que poderán solicitala aos tres
meses da celebración. 

A modificación do Código
Civil anula os artigos 82, 86 e
87, é dicir, elimina a necesidade
de alegar feitos coma o abando-
no inxustificado do fogar, a in-
fidelidade, a condena a pena de
privación da liberdade por máis
de seis anos, o alcoholismo, a to-
xicomanía, as perturbacións
mentais, o cese efectivo da con-
vivencia, etc. Bastará con que un
dos cónxuxes desexe disolver a

unión para que poida demandar
o divorcio, sen que o outro ou o
xuíz poidan opoñerse. 

O membro da parella que ve-
xa empeorada a súa situación po-
lo divorcio poderá beneficiarse
dunha compensación económica
determinada polo xuíz, no caso
de non haber acordo entre a pa-
rella. A novidade reside na posi-
bilidade de substituír a habitual
pensión por un capital entregado
dunha soa vez. A nova norma
aplicarase a todos os procesos
pendentes de resolución no mo-
mento da entrada en vigor da lei,
que, previsibelmente, terá lugar
en xullo de 2005.

A Igrexa cualifica o ante-
proxecto de “desprezo total ca-
ra ao matrimonio e un frontal
ataque contra a familia” e agoi-
ra un aumento dos matrimonios
de conveniencia, “máis divor-
cios e sufrimento”.

Custodia compartida

O anteproxecto establece tamén
a posibilidade de atribuír a cus-
todia dos fillos exclusivamente a
un dos proxenitores ou ben que
esta se exerza compartidamente,
polo que os pais poderán acordar
que convivan por un período de
seis meses con cada un. Se o
acordo precede á decisión xudi-
cial o maxistrado poderá corro-
borala. Dende o Goberno insíste-
se en que este tipo de medidas
serán sempre un beneficio, non
unha imposición. López Aguilar
especificou que “a custodia com-
partida dos fillos nunca se impo-
rá contra un dos cónxuxes que
non a desexara ou contra un dos

cónxuxes que puidera obxectala
en termos que fosen válidos para
a xustiza civil”.

Aínda que se trata de regular
legalmente unha realidade que
xa existía, este punto xera unha
especial controversia. A presi-
denta da Federación de Mulleres
Xuristas Themis, Ángela Ale-
many, rexeitou a custodia com-
partida porque “é prexudicial pa-
ra o desenvolvimento dos rapa-
ces. Os pequenos precisan segu-
ridade, un punto de referencia,
unha casa, non dúas”. Tamén
mostrou as súas reticencias o
Defensor do Menor, Pedro Nú-
ñez Morgades. Considera que a
custodia compartida non é ade-
cuada para os menores e decán-
tase pola responsabilidade com-
partida, onde os fillos vivan ha-
bitualmente co pai ou coa nai.

Dende a Asociación Galega de
Pais e Nais Separados valórase po-
sitivamente a diminución de trá-
mites que conleva a nova lei pero
cualifican de “tímida mención” a

consideración que o anteproxecto
fai do tema da custodia. Esta aso-
ciación mantén que, os rapaces
que teñen un contacto regular con
ambos proxenitores tras o divor-
cio, mostran mellores niveis de
adaptación social ou de rendemen-
to académico que os criados en fo-
gares monoparentais e que, os es-
tudos sobre rapaces en situación
de convivencia alterna con ambos
pais, non permitiron constatar tras-
tornos significativos asociados ao
cambio de domicilio. 

Os membros da Asociación
SOS Papá están indignados.
Consideran que a nova norma
deixa os pais nunha peor situa-
ción, pois antes aplicábase a cus-
todia compartida por vía conten-
ciosa, en certas ocasións, aínda
sen o acordo da nai. Non embar-
gante, agora a decisión da nai, a
quen normalmente se lle atribúe
a custodia, será vinculante. Cua-
lifican o anteproxecto de “opera-
ción de cosmética para satisfacer
as reivindicacións de colectivos

de pais separados” e engaden
“non queremos que a nai teña de-
reito a veto”. Os únicos benefi-
ciados serán algúns pais que soli-
citaban a custodia compartida,
pero que lles era denegada por un
xuíz. Esta cifra supón unha canti-
dade ínfima dentro das cento vin-
te e seis mil parellas que se di-
vorcian ao ano. As principais me-
didas que este colectivo reivindi-
ca son a adopción do modelo
sueco, que establece a custodia
compartida automática no caso
de non producirse un acordo, e a
penalización do incumprimento
dos rexímes de visita.

O experto en Socioloxía de
Familia, Xerardo Hernández Ro-
dríguez, considera que, no tocan-
te ao tema da custodia, as postu-
ras enfrontadas estanse a mover
por unha resposta visceral. El, en
cambio, móstrase prudente e si-
nala que hai que esperar a ver en
que termos se lexisla e pensar
sempre no ben do menor como
fin último.♦
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Comezamos esta nova xeira de ‘O fío da
lingua’ cun saúdo aos lectores e lectoras
d’A Nosa Terra. Saudámolos, é dicir, de-
sexámoslles saúde.

Os saúdos, dirixidos de maneira xeral
ou individualizados a unha persoa ou
grupo,  transmiten unha mensaxe de bos
desexos, unha expresión de interese, un-
ha idea de simpatía ou unha relación  de
dependencia cara a quen se dirixe. Estes
son os contidos que manifestamos cando
saudamos ao atopar ou nos despedirmos
de alguén.

Tamén algunhas fórmulas de saúdo
son (ou eran orixinalmente) unha simple
interxección de sorpresa. Éntendese que
sorpresa agradábel ao toparmos esa per-
soa. Este é o caso do saúdo Ola! Non se
trata dun mecanismo exclusivamente uti-
lizado na área ibérica, pois na área an-
glosaxona existe baixo a forma de Hello!

Mais o que predomina é a expresión
dos bos desexos: un bo momento (Bo

dia! Boa tarde! Boa noite!)  ou unha boa
situación en xeral (Saudiña! Que che
vaia ben!). Neste sentido temos ouvido
algunha vez a despedida Que che medre!
naturalmente referida ao benestar da per-
soa á que vai dirixida. Por veces o bo de-
sexo concrétase na protección divina ex-
plícita (Vai con Deus!, Adeus!)  ou en bos
agoiros como en  Abur! (que procede do
latín augurium a través do vasco agur).

Outras veces o saúdo faise manifes-
tando o noso interese pola outra persoa
preguntando por ela (Como che vai? Que
tal? Como está?) ou, na despedida, a no-

sa seguridade en volver verse, como sín-
toma de boa relación (A máis ver! Até lo-
go! Até despois!). Xa temos sinalado que
a despedida  galega A máis ver! é a que
se corresponde co francés Au revoir! e co
italiano A rivederci!

E xa que estamos co italiano, falare-
mos tamén doutra despedida orixinal des-
te idioma que cada vez se fai máis uni-
versal. Trátase de Ciao! Pois ben ciao!
vén sendo escravo nunha forma venecia-
na. Ao saudar así, un declárase escravo da
outra persoa, ao seu servizo, ás súas or-
des. Este mecanismo tamén é ben coñeci-

do: declarámonos, sobre todo nas despe-
didas (particularmente nas escritas) o seu
seguro servidor, e expresámoslle que es-
tamos baixo o seu mandato para o que
queira (A mandar!) O favor que se fai
coa relación provoca que o que o recibe
sinta a obriga de corresponder. O agrade-
cemento é sintomaticamente expresado
polos portugueses cun Obrigado!

É característico de galegos e portu-
gueses utilizarmos dun xeito garimoso
moitas fórmulas de saúdo, despedida e
agradecemento para facelas máis íntimas
(Saudiña! Aburiño! Graciñas! Até logui-
ño! Obrigadinho!). O portugués chega
mesmo a adaptar o referido Chao! en
Tchauzinho!

Despedirémonos cunha fermosa frase
galega xa coñecida: Saudiña e que cante
o merlo! é dicir, que a saúde veña, para
todos, acompañada do alegre canto deste
paxaro anunciador da primavera. Que
para todos veñan bos tempos!♦

Saúdo
HENRIQUE HARGUINDEY

O Fío da lingua

A reforma facilita empezar canto antes unha nova vida

A nova lei do divorcio
xera polémica no tocante á custodia compartida

SILVIA ROZAS GARCÍA
Simplificar a disolución do matrimonio, eliminando a esixen-
cia de separación previa e a alegación de causas para a ruptu-
ra, é o principal obxectivo do anteproxecto de lei do divorcio
que se vén de presentar no Consello de Ministros. En verbas
do responsábel de Xustiza, Juan Fernando López Aguilar,
“ademáis do aforro económico que suporá para as parellas, a
supresión do duplo proceso terá un beneficioso impacto para a sa-
turación da administración de Xustiza”, pois a petición de divor-
cio disolverase nun prazo máximo de dous meses, se a deman-
da se produce de mutuo acordo, ou de seis, no caso contencioso.

PACO VILABARROS
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H.V.
A Renfe incumpriu un acordo
asinado no ano 2000 coa Xunta
que implicaba a substitución de
dezeseis trens obsoletos por ou-
tras tantas unidades que permiti-
rían alcanzar maiores velocida-
des e aumentarían o nivel de co-
modidade do público.

Dos 16 novos trens TRD que
a RENFE tiña que pór a circular
entre este ano e o que vén en Ga-
liza para substituír aos seis ac-
tuais TRD e a nove automotores,
finalmente só entrarán en funcio-
namento seis, os dez restantes
serán enviados a Andalucía e Es-
tremadura.

A noticia deuna a coñecer a
Federación Galega de Transpor-
tes da UGT, que denunciou “a
discriminación á que, unha vez
máis, se ve sometida Galiza en
materia ferroviaria”.

Un acordo entre a Xunta e
RENFE establecía que se renovaría
o parque de vehículos ferroviarios
coa incorporación de dezaseis no-
vos trens TRD. As novas unidades
serían da serie 598, de tres coches,
e pasarían a substituír, por unha
banda, aos seis actuais TRD da se-

rie 594, de dous coches, e pola ou-
tra, a nove automotores da serie
592. A renovación dos trens, esta-
blecida nun acordo asinado en

2000, afectaría á liña do Eixo
Atlántico e á de Ponferrada.

Cómpre ter en conta que, en
decembro, van ser enviados á fe-

rralla catro automotores da serie
593, que foron fabricados en
1980. De empregarse o mesmo
criterio, os nove automotores da

serie 592, que circulan no Eixo
Atlántico e que se fabricaron en
1981, terían que deixar de estar
operativos o ano que vén. “Son
trens, tanto da serie 593 como es-
tes, obsoletos, que cumpren todas
as medidas de seguridade pero
que carecen de elementos básicos
de confort, como o aire acondi-
cionado”, indicou o responsábel
do sector ferroviario de UGT Ga-
liza, Cándido Rodríguez Graña.

O incumprimento dos acor-
dos por parte da RENFE implica
que só veñan á Galiza seis TRD
da serie 598, uns vehículos bas-
culantes que poden manter a
velocidade nas curvas. Eses
seis novos TRD substituirán
aos outros TRD da serie 594
que circulan na actualidade,
non a ningún dos automotores
da serie 592, máis obsoletos. Os
trens da serie 594 que se supri-
mirán marcharán probabelmen-
te a Alacante, aínda que este
destino non está confirmado.
Con respecto aos outros dez
TRD da serie 598 que terían
que substituír aos automotores
da serie 592, serán destinados a
Andalucía e Estremadura.♦

H. VIXANDE
O ensinante Carlos Cazón ten
unha praza interina neste cur-
so escolar que comeza que lle
obriga a compartir o seu centro
de Vilalba con outro en Chan-
tada, a máis de oitenta quiló-
metros de distancia. Como es-
te, hai outros corenta e catro
casos de semellante gravidade.

Luns, martes e mércores en Vi-
lalba, xoves e venres en Chan-
tada. Estes son, basicamente, os
horarios de traballo de Carlos
Cazón, profesor de tecnoloxía
que, tamén, terá que impartir a
materia afín de informática.

“O certo é que eu pedín a
praza de Vilalba, que contem-
plaba que habería que compar-
tir centro”, explica o ensinante.
“O que non podía imaxinar –en-
gade–, era que tería que com-
partir un centro a oitenta quiló-
metros de distancia. O lóxico, e
co que contaba, era que o centro
que fose a compartir estivese en
Vilalba, na mesma localidade”.

Carlos vive en Lugo e pen-
saba trasladarse a vivir a Vilal-
ba este ano, xa que a súa fami-
lia é dese concello. Porén, non
será así porque senón os xoves
e os venres tería que cubrir oi-
tenta quilómetros por estrada
para ir a traballar. “Estarei en

Lugo, farei trinta quilómetros
de ida e outros tantos de volta
para ir a Vilalba os luns, martes
e mércores, e cincuenta de ida
e cincuenta de volta para ir a
Chantada os xoves e os ven-
res”, indica.

Para Carlos Cazón hai dú-
bidas que non están resoltas.
“A Administración non me
obriga a ter carné de conducir
nin coche, entón como preten-
de que cubra esas distancias
para ir traballar?”, pregunta.
“Porque unha cousa é que che
dean unha praza moi lonxe de
onde vives –engade–, que che
obriga a mudar a residencia pe-
ro que asumes porque a lei é
así, e outra que, por forza, te-
ñas que facer un feixe de quiló-
metros para traballar, porque
ou vives en Vilalba, en Chanta-
da ou a metade de camiño”.
“Outra posibilidade que me
quedaba era ter vivenda nas
dúas localidades”, retruca.

Pero este non é o único
problema ao que se enfronta
Carlos: tamén ten que impartir
materias que non son da súa
especialidade, aínda que el
non se queixa. “É certo que te-
ño que dar clases de informáti-
ca, aínda que son profesor de
tecnoloxía, pero xa estou afei-
to. Ademais, hai casos moito

peores, sei de xente especialis-
ta en bioloxía que dá cultura
relixiosa como materia afín”,
di. No relativo aos horarios
nos dous centros, acontécelle o
mesmo que a todos os interi-
nos, que “sempre nos tocan os
peores horarios, con ocos polo
medio e moito tempo perdido
no centro”. Por outra banda,
no momento de confeccionar o
horario tampouco lle tiveron
en conta o feito de que com-
partise dous institutos. “Sei
que teño dereito a dúas horas
menos, pero teño que infor-
marme ben no sindicato [a
CIG], porque nisto a Adminis-
tración tampouco te axuda, tes
que solucionar ti todos os
atrancos”, denunciou.

Como Carlos Cazón hai ou-
tros corenta e catro casos máis,
uns con maior gravidade que
outros. O secretario xeral da
CIG-Ensino, Anxo Louzao, si-
nalou que a situación deste en-
sinante é “preocupante” non só
polas súas condicións de traba-
llo senón tamén porque a súa si-
tuación afecta á calidade do en-
sino que reciben os alumnos.

Ademais, neste caso conco-
rre unha situación moi habitual
entre os interinos. Carlos leva
seis anos en situación de interi-
nidade, sen praza fixa nin reco-

ñecemento ningún da Adminis-
tración. Os seus alumnos son
os que pagan a situación de
precariedade laboral. “Tarde ou
cedo rematarei sen praza –ex-
plica–, e o que non entendo é
porque continúa esta situación.
Se lle sirvo á Administración
para dar clases porque non po-
do ser funcionario?”. A respos-
ta a isto é porque non aprobou
a oposición, pero isto lévalle a
Carlos a formular novas pre-
guntas: “Os interinos non te-
mos tempo para estudar, por-
que non nos permiten facer un
exame distinto?, despois de to-
do xa lle demostramos á Admi-
nistración competencia para
impartir clases, senón é así, por
que se fía de nós?”.

Aproveitando o comezo do
curso, a pasada semana, o se-
cretario xeral da CIG-Ensino,
Anxo Louzao, pronunciouse
sobre a precariedade laboral
dos ensinantes e a relación des-
te factor co recorte na calidade
do ensino e deu uns datos que
non permiten ser optimistas:
este curso haberá catro mil en-
sinantes sen destino definitivo,
563 interinos que terán que im-
partir materias das que non son
especialistas e 242 que irán ao
paro despois de traballaren o
ano pasado.♦

Hai outros corenta e catro casos semellantes

Un profesor dá clases en dous centros
situados a 90 km de distancia

Ryanair
anuncia un voo
Porto-Londres

H.V.
A compañía irlandesa de voos
de baixo custo Ryanair, anun-
ciou unha liña entre a cidade
do Porto e o aeroporto inglés
de Stanted, situado no norte
de Londres, programando dú-
as conexións diarias en cada
sentido.

O 19 de febreiro é a data es-
collida para que comece a ope-
rar a liña aérea a uns prezos
moi económicos, que permiten
ir e volver a esa cidade inglesa
por cantidades que non superan
os 80 euros, taxas incluídas.

O feito de que haxa dúas
frecuencias diarias en cada
sentido, unha pola mañá cedo
e outra á noite, permite em-
pregar o aeroporto de Stanted
para realizar conexións con
moitas outras cidades europe-
as a prezos tan competitivos
como o que custa o billete
desde Porto a Londres.

Despois deste anuncio, des-
cártase, case totalmente, a posi-
bilidade de que Ryanair come-
ce a operar unha liña entre Ga-
liza e Inglaterra.

Por outra banda, descoñéce-
se se a compañía irlandesa de
prezos baixos abrirá novas li-
ñas entre Porto e outras cidades
europeas. Se analizamos o seu
comportamento habitual, cabe
agardar que inaugure dúas co-
nexións máis, xa que Porto
conta cun mercado potencial
moi elevado que engloba a todo
o norte portugués e Galiza.♦

Só circularán seis dos dezaseis TRD acordados coa Xunta

RENFE desvía a Andalucía e Estremadura
trens comprometidos con Galiza

Os TRD, na imaxe, serán sustituidos por novos coches de maior capacidade. Os vellos marcharán para Alacante.



Ter un título universitario non ga-
rante a incorporación ao mercado
laboral: pouco máis da metade
dos que o conseguiron no curso
2000-2001 traballa na actualida-
de. Os titulados galegos tardan ca-
se dous anos e medio en acadar un
posto de traballo dende que saen
da facultade. Isto explica que case
un quinto deles opte por seguir es-
tudando, sobre todo no eido me-
nos favorecido: as Humanidades.
Marta Rodríguez escolleu Filolo-
xía Inglesa pola súa vocación, que
xa tiña clara dende o instituto.
Con ela seguiu á hora de licen-
ciarse, no 98. Visto o mercado la-
boral, preferiu optar polo doutora-
mento: “eu vía xente licenciada en
inglés, con trinta anos, que non ti-
ña outra que seguir estudando e
vivir das bolsas.” Tamén comezou
a estudar Xornalismo, e a traballar
no Centro Ramón Piñeiro, da Di-
rección Xeral de Política Lingüís-
tica. “Non me podo queixar: por
unha banda son afortunada, por-
que estou traballando no que me
gusta. Pero pola outra, non tiven
contacto co traballo alleo á inves-
tigación.”

Menos emprego en
experimentais e humanidades

De feito, menos da metade dos es-
tudantes de Historia, Xeografía,
Belas Artes, Filosofía, Humanida-
des e Biblioteconomía traballa na
actualidade. Tamén dos que estu-
daron Óptica, Bióloxía, Matemáti-
cas, Física, Química, Ciencias do
Mar ou Tecnoloxía dos Alimentos
só traballa un 43%. Xabier Otero
licenciouse en Físicas hai dous
anos, e optou directamente polas
oposicións: “na facultade non hai
moitas saídas... Nin en Santiago,
nin en toda Galiza.” 

As Filoloxías e Traducións te-
ñen algo máis de éxito, cun 55%
de emprego. Por esas cifras se si-
túa tamén a porcentaxe de titula-
dos en distintas ramas da educa-
ción. Nun termo medio están as

ciencias sociais e xurídicas, coma
Económicas, Empresariais, De-
reito ou Políticas, con cifras pró-
ximas ao 70%. Miguel Rodríguez
Arias estudou Económicas “por
motivos familiares, e porque su-
postamente tiña saídas... Pero até
agora só asinei contratos tempo-
rais ou en prácticas, ou a través de
bolsas.” O número de contratos
indefinidos entre os titulados que
traballan é bastante reducido. Xa-
bier Vilar, tamén licenciado en
Económicas, está no Doutora-
mento e colabora coma bolseiro
no Seminario Carlos Velasco en
Pontevedra, despois dun Erasmus
en Burdeos, unha bolsa de oito
meses da Cámara de Comercio
Exterior, en Singapur. “Interésa-
me o mundo académico e a do-
cencia. Por iso este ano vou facer
o CAP. Ademais, a moitas empre-
sas interésalles contratar a xente
mediante bolsas”

Entre as carreiras máis dese-
xadas, as primeiras que esgotan
as súas prazas cada ano, están as
ciencias da saúde, que abranguen
Medicina, Farmacia, Enfermería,
Odontoloxía, Veterinaria e Fisio-
terapia, nas que traballan o 73%
dos licenciados. Por esas cifras se
sitúan tamén xornalistas e publi-
cistas, aínda que hai índices ele-
vados de contratos temporais e
en prácticas. E en canto aos ar-
quitectos e enxeñeiros técnicos,
son os que rexistran un maior ín-
dice de ocupación: case catro
quintos dos licenciados entre o
96 e o 2001 traballan na actuali-
dade. Hai quen atribúe á falla de
especialización práctica a febleza
das Humanidades: “o problema
de Filoloxía, e de moitas carrei-
ras, é que se aborda dende pers-
pectivas demasiado teóricas, sen
ter en conta as súas posibilidades
de aplicación”, explica Marta.
“Saímos sabendo dar clases de
morfoloxía, pero non inglés téc-
nico. Debería haber un tronco co-
mún e logo especializármonos na
área que máis nos interese.”♦
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RUBÉN VALVERDE
O primeiro museo da emigración
de Galicia terá a súa sede en
Chantada. Todos os grupos mu-
nicipais con representación no
concello -PP, BNG, PSOE e
Independentes- aprobaron por
unanimidade a creación dunha
Fundación semipública que leve
o padroado do futuro museo. A
localidade lucense terá así o se-
gundo museo do Estado adicado
a emigración, logo da localidade
de Colombres en Asturies. 

O proxecto comezou a prepa-
rarse logo dun traballo publicado
na revista Crónicas Chantadinas

sobre a emigración da zona ela-
borado por Afonso Eiré, director
d´A Nosa Terra, que é un dos im-
pulsores do proxecto. A Funda-
ción semipública, na que ade-
mais de institucións estarían per-
soas relevantes da comarca a tí-
tulo persoal, terá como obxecto
continuar cos estudos relaciona-
dos coa emigración. O museo,
segundo os impulsores, “debe
ser algo vivo e interactivo que
sirva como lugar de exposición
para o coñecemento do proceso
migratorio e tamén como un cen-
tro interpretativo e de estudos”.

Entre as posibilidades que

ofrecerá o museo destaca a de
“pode contar cun arquivo para
os estudosos da materia, un cen-
tro de estudos con ciclos e cur-
sos, unha biblioteca e un audito-
rio con filmoteca”. Por outro la-
do, tamén agardan “poder con-
tar cunha publicación para os
traballos realizados polos bol-
seiros da fundación e outras
persoas dispostas a estudar o fe-
nómeno migratorio nas súas dis-
tintas facetas”.

A finalidade da fundación se-
rá a de “difundir a realidade da
emigración, estudar o fenómeno
e o seu impacto a nivel social,

económico, persoal e familiar
nos lugares de orixe e acollida.
Tamén se fará fincapé nas obras
e feitos dos emigrantes na súa
volta a Galicia e explicaranse as
causas que levaron os galegos a
marchar a numerosos poíses en
distintas épocas”.

Segundo os impulsores, “un
centro único para Galicia levaría
consigo a facilidade de estudar o
fenómeno e dalo a coñecer. Ao
mesmo tempo posibilita tomar
determinadas decisións políticas
en aspectos tan importantes co-
mo o dos retornados, as terras
valdías ou o envellecimento”. 

Ubicación en Chantada

Chantada é unha das comarcas con
maior emigración na primeira me-
tade do século XX, soamente supe-
rado por Betanzos. A emigración
chantadina dirixiuse a Sudamérica,
Europa, ademais de repoboacións
en Andalucía, Castela ou Portugal.
“Se as principais e modernas co-
rrentes museísticas avogan porque
os centros estean integrados no seu
entorno, para permitir así un me-
llor coñecemento da realidade, de-
bemos concluír que Chantada é o
lugar ideal para este museo”, co-
menta un dos impulsores.♦

Dependerá dunha fundación semipública na que participa o Concello

Chantada acollerá o primeiro museo da emigración de Galicia

Un terzo dos licenciados e diplomados entre 1996 e 2001 non traballa

Parados con carreira

A primeira vía para conseguir tra-
ballo son as amistades: así o de-
mostra un 20% dos casos. O res-
to de titulados universitarios que
traballa conseguiuno mediante
convocatorias públicas, respos-
tando a anuncios ou tendo a ini-
ciativa de ofertar os seus servizos.
Miguel Rodríguez conta “accedín
aos traballos enviando currículos
ou a través de ETT.” Tamén se re-
corre ás bolsas e á axuda dos fa-
miliares. Os métodos menos em-
pregados son o INEM e o Servi-
zo Galego de Colocación. 

O groso dos titulados consi-

dera que os bós contactos son
fundamentais á hora de optar a
un posto de traballo, máis ca ter
a titulación requerida, un bó ex-
pediente ou experiencia previa.
Marta Rodríguez salienta que
dentro das filoloxías hai dife-
rentes situacións: hai unha gran
saturación en inglesa e hispáni-
ca, o que provoca que moitos ti-
tulados que teñen aprobada un-
ha oposición non sexan chama-
dos “nin para facer unha substi-
tución.” Na outra cara da moeda
está Tradución: “hai un elevado
índice de intrusismo nese mun-

do laboral, igual ca no xornalis-
mo. O nepotismo é enorme.”
Tamén Miguel opina: “os en-
chufes son básicos, igual ca ter
sorte: estar no lugar axeitado no
momento axeitado.” Xabier Vi-
lar puntualiza: “tes que ter un
mérito. Eu informeime de moi-
tas bolsas grazas a un profesor,
pero porque el sabe que respon-
do, e os procedementos para ob-
ter as bolsas son obxectivos, aí
non hai enchufes. Tes que saber
onde hai vacantes, e adoitan es-
tar en empresas pequenas. Por
iso é básico ter contactos.”♦

Bos contactos para acceder a un emprego

LARA ROZADOS LORENZO
A Axencia de Calidade do Sistema Universitario de Galiza (AC-
SUG) vén de publicar un informe que recolle os índices de empre-
go entre os licenciados e diplomados nas últimas promocións. Des-
pois de realizar enquisas a máis de 50 mil alumnos das universida-
des galegas, os resultados amosan case 20 mil desempregados.

PACO VILABARROS



H. VIXANDE
Ferrol prepara para o vindeiro
domingo 26 unha manifestación
para defender Izar, rexeitar a
súa segregación e reclamar a
continuidade das factorías de
Fene e Ferrol. Todas as forzas
políticas, sociais, sindicais e cul-
turais asistirán á mobilización.
Por outra banda, o Congreso
aprobou unha moción presenta-
da polo BNG e consensuada en-
tre todos os grupos que deixa en
entredito os plans do Goberno.

A manifestación contará mesmo
coa participación de destacados
dirixentes do Partido Socialista.
O presidente da agrupación local
de Ferrol, Amable Dopico, com-
prometeuse a asistir e o deputado
socialista no Congreso, o ferro-
lán Xavier Carro, tamén asegu-
rou que estará presente. O propio
secretario xeral dos socialistas
galegos, Emilio Pérez Touriño,
manifestou hai varios días a súa
disposición para defender Izar
levando unha pancarta, polo que
tamén se dá por segura a súa pre-
senza no acto do domingo 26.

As restantes forzas políticas
parlamentarias, PP e BNG, ta-
mén contarán con representantes
destacados, así como os sindica-
tos, as organizacións empresa-
riais, as entidades culturais e ou-
tras institucións culturais. A ma-
nifestación parte ás doce da ma-
ñá da Porta Nova de Ferrol e
conclúe na Praza de Armas.

“De seguir así as cousas, no
PSOE pronto saltarán as contradi-
cións e terán que decidir de que la-
do están; de momento os dirixen-
tes socialistas defenden posturas
que para nada coinciden coas da
Sepi; en consecuencia asistirán á
manifestación, aínda que non está
tan claro que manteñan no futuro
esta posición, sobre todo si a Sepi
e o Goberno insisten na segrega-
ción de Izar”, dixo o representante
da CIG no Comité de Empresa de
Izar Fene, Xesús Cordero.

O que os convocantes preten-
den con este acto é que “o Gober-
no visualice que toda a comarca

estaría afectada pola posibilidade
de pechar Fene e reducir a capa-
cidade de produción de Ferrol”.

Tras unha se-
mana de mobili-
zacións, comezan
as reunións para
ver as posturas
que defende cada
quen. O mércores
22 os sindicatos
tiveron un encon-
tro co presidente
da Xunta. “Que-
remos solicitar o
compromiso da
Xunta na solu-
ción desta situación, imos pedir-
lle a súa adhesión e que se com-
prometa a xogar un papel rele-
vante como presidente deste pa-
ís”, indicou un representante sin-
dical. Tras ese encontro, ao día
seguinte, xoves 23, tócalle a
quenda ao presidente da Sepi,
Enrique Martínez Robles. Con el
tratarán de coñecer os verdadei-
ros plans da Administración.

“A proposta de segregar os es-
taleiros civís non garante o futuro
nin a ocupación –dixo o represen-
tante da CIG Xesús Cordero–, é
unha forma de maquillar unha so-
lución que o que procura é unha
segregación co beneplácito dos
sindicatos. Pero como fórmula
non é críbel, é unha trampa”.

A CIG tampouco outorga cre-

dibilidade a outras propostas de ad-
quisición da factoría de Fene, co-
mo a presentada oficiosamente po-

los promotores do
chamado porto
Ártabro, que pre-
tendería adquirir
as instalacións de
Fene a cambio da
licenza para a
construción dese
porto. “É como se
Zara anunciase
agora que tamén
vai construír per-
chas e que compra
Fene porque o na-

val tamén emprega o metal para fa-
bricar”, dixo Xesús Cordero.

Moción do BNG

A cuestión de Izar representou o
primeiro revés importante para o
Goberno que preside Zapatero.
O pasado martes 21 o Congreso
debateu unha moción do BNG
contra os plans do Goberno que,
tras un acordo con outras forzas
políticas, conseguiu a derrota do
Goberno. Só os socialistas vota-
ron contra un texto que botaba
abaixo os plans do Goberno. A
moción reclama a retirada do
plan, unha negociación seria con
Bruxelas e o mantemento da ac-
tividade en todas as sedes do es-
taleiro público.♦
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España volta
a Europa

MANUEL CAO

Todas as actuacións realizadas polo novo goberno xurdido do
14-M estiveron orientadas, dende o primeiro momento, a restau-
rar a política europeísta vixente no Estado español dende a caída
do franquismo. A aposta decidida de José María Aznar a favor do
militarismo autoritario de George Bush aconsellaba a voadura da
UE dende dentro. Para esta fin, non se dubidou en enfrontarse
aos principais países democráticos europeos facendo labor de za-
pa nas institucións existentes e pexando calquera iniciativa que
puidese inducir avances na construción da UE, chegando a en-
frontamentos, mesmo persoais, cos principais líderes europeos.
Desartellar esta estratexia atoliscada resultaba esencial para Es-
paña e así as primeiras decisións estiveron orientadas ao desen-
tullamento da constitución europea. A recente visita de Jacques
Chirac e Gerhard Schröder ao Pazo da Moncloa foi o último ac-
to dun proceso que ratifica o retorno do Estado ás posicións eu-
ropeístas en plena sintonía con Francia e Alemaña. 

A aventura de Aznar e o seu partido tivo consecuencias ne-
gativas tanto no ámbito político como económico e non é doa-
do atopar vantaxes, por limitadas que estas sexan, na posición
pro Bush. Talvez, algúns grupos de intereses relacionados di-
rectamente co equipo dirixente obtiveron beneficios a curto pra-
zo e, sobre todo, esperaban ter máis se a intervención no Irak ti-
vese algo que ver co previsto. A realidade dos feitos consolidou
o fracaso do trío dos Azores poñendo España o cu aos azoutes
dos terríbeis ataques terroristas sufridos pola poboación civil e
aprobando reformas orientadas ao recorte das liberdades públi-
cas. Os efectos económicos foron visíbeis na inestabilidade no
mercado do cru e na crise turística posterior ao 11-M. Só queda
a incógnita de saber se o PP posaznariano manterá a estratexia
proamericana ou virará lentamente cara a Europa. 

Dende o punto de vista político-económico, o horizonte es-
tratéxico da democracia española só pode estar na UE, pois o ven-
cello entre democracia e europeísmo semella indisolúbel, tanto
historicamente como pola propia natureza dos sistemas de valo-
res sociais e culturais. No ámbito da economía globalizada, a pro-
xección de España no mundo ten que se dar a través do modelo
socioeconómico europeo mantendo, aínda cos necesarios reaxus-
tes, un sistema de benestar social e un marco de liberdades indi-
viduais e colectivas que se poida promover como modelo global
fronte ao fundamentalismo e o autoritarismo agresivo. Neste sen-
tido, retornarán á axenda política os problemas tradicionais da
construción europea centrados na reorganización institucional e
na adaptación das estruturas económicas aos cambios derivados
da globalización. As discusións sobre o orzamento comunitario, o
mantemento dos fondos para as rexións menos desenvolvidas, a
implementación de novas políticas en materia tecnolóxica e de in-
fraestruturas, as reformas do estado de benestar, a inmigración, o
espazo educativo europeo, a política exterior e de seguridade co-
mún, o funcionamento das institucións, pasarán ao primeiro pla-
no tanto na acción de goberno como na elaboración de propostas
e alternativas dos axentes convertendo a Europa no terreo de xo-
go compartido no que dirimir os intereses contrapostos e as dife-
renzas de opinión mediante un proceso de diálogo e negociación
continua propio de sociedades democráticas maduras.

O afortalamento da UE contribuirá a construír institucións
globais máis democráticas asentadas na paz e no progreso so-
cial e nese sentido son beneficiosas para o conxunto dos eu-
ropeos. Así como a creación do euro contribuíu á estabilida-
de económica, a integración político-institucional mellorará
as políticas públicas considerando un activo a diversidade
cultural e a inclusión dos intereses das comunidades autóno-
mas nas decisións comunitarias.♦

‘O afortalamento da UE contribuirá
a construír institucións globais máis

democráticas asentadas na paz e
no progreso social”

Schöeder, Zapatero e Chirac no cumio da Moncloa o 13 de setembro.

O Congreso aproba unha moción do BNG
que pon en dúbida os planos do Goberno

O domingo 26, Ferrol
maniféstase en defensa de Izar

O integrante do Comité de Em-
presa da CIG en Izar Fene, Xe-
sús Cordero, denunciou a “preci-
pitación do Goberno ao anunciar
unhas medidas que non están
xustificadas con argumentos”.

A cuestión de fondo é que
“de momento non hai ningunha
decisión firme en Bruxelas e
mesmo os tribunais poderían bo-
tar abaixo a obriga de Izar de de-
volver as axudas da SEPI, como
xa aconteceu antes con outras
decisións do Comisario da Com-
petencia, cando foi desautoriza-
do pola Xustiza europea”.

Se non hai decisións firmes
en Bruxelas, o Goberno anuncia
medidas que ninguén lle pediu

que tomase, “polo menos que se
coñeza oficialmente, o que pode-
ría implicar calquera tipo de in-
tercambio de pezas” que signifi-
case desmantelar o naval para
beneficiar a outros sectores.

Medios sindicais de Izar non
discuten a situación de crise pola
que atravesa o estaleiro pero ad-
virten que despois de derrogarse
unha directiva comunitaria sobre
as axudas ao naval, está a articu-
larse outra que podería permitir
instaurar de novo algunhas fór-
mulas económicas para garantir
a continuidade do sector. “A
competencia desleal de Asia mo-
tivou un cambio de punto de vis-
ta de Bruxelas e as novas regula-

cións van a permitir axudas”, ex-
plicou Xesús Cordero, da CIG en
Izar Fene. O sindicalista lembrou
que “podería suceder que Bruxe-
las permitise as axudas despois
do Goberno central desmantelar
Izar, polo que a decisión está fo-
ra de tempo”.

Mais a chegada das axudas
non abonda para enfrontar a crise,
admite Cordero. “Tamén é necesa-
ria certa concentración en Europa
para aproveitar sinerxías e capaci-
dade de compra”, indica. Por outra
banda, en todo caso sinala como
obxectivo “conservar o mesmo ni-
vel de emprego, sen reducir a acti-
vidade e mantendo as áreas de ne-
gocio que xa existían”.♦

‘Moita precipitación e poucos argumentos’

Os traballadores de Izar xa protagonizaron mobilizacións na comarca.

So os socialistas
votaron en contra
da moción
presentada polo
BNG e consensuada
co resto dos grupos.



CÉSAR LORENZO GIL
A axenda política estatal vén
marcada polo Congreso do PP.
Até que se resolva o ascenso de
Mariano Raxoi á presidencia
popular, as institucións gober-
nadas por este partido prefiren
bloquear calquera paso adian-
te nas reformas do Estado.

Os presidentes autonómicos do
PP consensuaron unha estratexia
“fronte a Madrid”. Baixo o lide-
rado de Mariano Raxoi, as auto-
nomías gobernadas pola dereita
farán forza común para boicotear
calquera paso en materia de re-
forma  das institucións estatais. 

Na reunión que axuntou en
Madrid o ministro de Administra-
cións Públicas, Jordi Sevilla, cos
conselleiros da Presidencia de to-
das as comunidades autónomas
máis Ceuta e Melilla, mostrouse
ás claras a estratexia de silencio
do PP. A pesar de que os gobernos
de Andalucía, Asturias, Aragón,
Cantabria, Castilla-La Mancha,
Catalunya, Euskadi, Extremadura
e Illas Canarias estaban dispostos
a converter a próxima Conferen-
cia de presidentes autónomos no
primeiro chanzo dunha escalada
de cambios no modelo territorial,
a negativa das demais comunida-
des deixou esta sesión preparato-
ria en auga de bacallau.

A orde de Raxoi é clara. Até
que se celebre o Congreso do PP
(a mediados de outubro) e fiquen
claros os novos nomes da execu-
tiva e a estratexia que seguir nos
próximos meses, os gobernos
controlados polo partido deben
servir decididamente ao labor de
oposición no Parlamento. Así o
criticou a ministra de Sanidade,
Helena Salgado, logo de que non
asistisen os conselleiros do ramo
a unha xuntanza sobre financia-
mento da saúde. “O PP confunde
institucións con partidos. A opo-
sición faise nas Cortes; cando se
chega aos gobernos, un non re-
presenta unhas siglas, senón a

vontade dunha cidadanía”, dixo.

Que nada se mova

A fin última desta dinámica é
conseguir adiar o máis posíbel
calquera debate sobre o modelo
de Estado. Se o PSOE segue tei-
mando en negociar coas frontei-
ras abertas, o que supón certa
ambigüidade e indecisión, o PP
prefire atacar frontalmente cal-

quera proposta que modifique o
statu quo. Esta actitude, herdada
da época do liderado de José
María Aznar, podería estenderse
se Raxoi considera que é útil
manter o “melón pechado” en-
trementres o goberno de José
Luis Rodríguez Zapatero permi-
te que agromen –e incluso ester-
ca– os novos estatutos catalán e
andaluz. Esta posibilidade de fi-
car só nun novo escenario é o

gran perigo que outras voces
dentro dos populares detectan.
Correntes internas en Galiza ou
na Comunidade Valenciana, por
exemplo, coidan mellor subir ao
tren das reformas para contro-
lalas. Estas voces consideran que
o proceso constitucional do 1978
está suficientemente amadurado
como para intentar mudar certos
aspectos non desenvolvidos nos
estatutos de autonomía.

Na beira contraria, os na-
cionalistas avogan por iniciar de-
contado e con decisión o vieiro
dos cambios. Esquerra Republi-
cana de Catalunya (ERC) xa pu-
xo como principal condición pa-
ra apoiar os próximos orzamen-
tos un compromiso “concreto”
de Zapatero nas mudanzas do
Estatuto catalán, especialmente
no que lle atinxe ao sistema de
financiamento.♦
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A.N.T.
Seis dos dez detidos pola queima
de dúas naves propiedade de em-
presarios chineses en Elxe están
vinculados a grupos de ultrade-
reita. Así o explicou o subdele-
gado do goberno central en Ala-
cante. Detrás do suceso está a
loita polo mercado do zapato.

As primeiras investigacións
policiais após a xornada violenta
contra empresarios chineses en
Elxe conducen a unha trama ne-
onazi. Igual que sucedera nou-
tros actos xenófobos (El Ejido,
por exemplo), activistas da ultra-
dereita da cidade valenciana or-
ganizaron a protesta violenta a
través de faxes e cartaces anóni-
mos que asolagaron todos os

obradoiros dos zapateiros ilicita-
nos. A pesar de que a meirande
parte dos detidos quedou libre,
parece demostrado que ademais
de veciños de Elxe, achegáronse
á cidade ducias de partidarios
neonazis chegados de Valencia,
Madrid e Almería.

Contodo, a propia patronal
do zapato de Elxe recoñece que
hai descontento na cidade polo
aumento do peso específico da
industria chinesa nesta área. Os
sindicatos consideran que a pro-
testa respondeu a un interese le-
xítimo pero que se fixo “con for-
mas inapropiadas”.

A medra de empresas de im-
portación de zapatos chineses au-
mentou espectacularmente na úl-

tima década, nunha comarca na
que maioritariamente se vive des-
te produto. A zapataría oriental
conseguiu unha redución de pre-
zos a respecto da alacantina e pro-
vocou unha guerra de prezos que
creou gran malestar na cidade.

En realidade, a situación actual
naceu do propio interese ilicitano.
Foron mestres zapateiros os que
viaxaron á China para lles apren-
deren ao oficio aos chineses e o 90
por cento destas empresas de im-
portación son de capital mixto. No
polígono do Carrús (onde se pro-
duciron os incidentes), case todas
as naves cambiaron de dono nos
últimos anos e foron industriais in-
mobiliarios de Elxe os que llelos
venderon aos chineses.

A comunidade chinesa está
intranquila. A propia embaixada
en España pediu amparo ante os
gobernos central e valenciano e
demandou protección policial pa-
ra os seus súbditos. A delegación
diplomática queixouse de que as
forzas da orde ignoraran varias
denuncias sobre a convocatoria
da protesta. Varios empresarios
entregaron na comisaría faxes
que contiñan datos precisos sobre
a hora e o lugar da concentración,
ademais de conter frases que alu-
dían directamente á confronta-
ción, como “Chinos, fuera”.

Os empresarios chineses din
non entender a reacción na súa
contra. Insisten en que os seus za-
patos non son competencia para

os fabricados en Elxe. O seu bai-
xo prezo fainos inútiles para as
zapatarías e acaban vendéndose
nas feiras por seis euros. Os pará-
metros de calidade buscan un
mercado ben distinto aos zapatos
de pel, de entre 30 e 90 euros, que
se venden non só en España se-
nón noutros cincuenta países.

Sindicatos e empresarios esi-
xen agora, para evitar a sensa-
ción de competencia desleal, ac-
tuacións comprometidas do Mi-
nisterio de Traballo na fiscaliza-
ción da industria chinesa. As sos-
peitas de irregularidades na con-
tratación, horarios e licenzas de
venda abren unha nebulosa de
especulacións que acaban crimi-
nalizando os chineses.♦

A policía ignorou denuncias que avisaban da convocatoria da marcha violenta 

A ultradereita organizou os ataques de Elxe

As reformas do Estado, á espera dos resultados do congreso popular

Os gobernos autónomos do PP
boicotean a Conferencia de presidentes

Aínda que lateralmente, as se-
leccións deportivas tamén for-
man parte do debate sobre o
modelo territorial. O pasado 22
de setembro todos os represen-
tantes dos partidos nacionalistas
e máis de Izquierda Unida (IU)
deixaron só o secretario xeral de
Deportes, Jaime Lissavetzky.

Con este acto, estes grupos

quixeron mostrar o seu malestar
coa política deportiva do goberno
central e esixir unha mudanza ra-
dical na lexislación sobre selec-
cións autónomas. CiU, ERC,
PNV, BNG, Eusko Alkartasuna,
Chunta Aragonesista, Nafarroa
Bai e IU consideran que as fede-
racións deportivas son autónomas
do poder central e poden nego-

ciar, como institucións particula-
res, a súa participación en torneos
oficiais de carácter internacional.

En troques, Lissavetzky de-
fende que esa cota de represen-
tatividade en competicións in-
ternacionais só lle corresponde
ao Estado e sería impensábel
que calquera selección autonó-
mica se enfrontase a España. Os

nacionalistas admiten, en xeral,
que é difícil rachar esta dinámi-
ca en deportes nos que España
xa está representada pero que si
se debería permitir que federa-
cións autónomas monopolizado-
ras da actividade de elite dun de-
porte (Catalunya, por exemplo,
en hoquei herba) asumisen ese
papel de representatividade.♦

Plante a prol das seleccións deportivas

Reunión entre os conselleiros de Presidencia das comunidades autónomas e o ministro de Administracións Públicas.



Unha característica do federalis-
mo alemán é o feito de haber ca-
se sempre campaña electoral ou
comicios: a nivel federal, estatal,
municipal etc. Eu mesmo, por
exemplo, no mes de xullo votei
nas europeas, nas municipais
(asembleas do concello e da al-
dea) así como nas comarcais
(consello e presidente comar-
cais) e o 5 de setembro nas esta-
tais do Sarre. Porén, lonxe de
tratarse de momentos de plena
atención posta nos respectivos
problemas rexionais, a realidade
é que cada elección é un test e un
referendo sobre a política que se
fai en Berlín, con altas doses de
estrés para o goberno federal.
(Neste mes de setembro aínda
quedan as eleccións municipais
de Renania do Norte Westfalia).

Pouco en común teñen os tres
Estados federados dos comicios
recentes. Un pequeniño afrance-
sado no extremo oeste (Sarre),
dous no leste dos que un conta
con tradición e presente indus-
triais (Saxonia) e o outro é hin-
terland e área de descanso da
grande capital Berlín (Branden-
burgo). Se realmente a xente se
orientase polos temas concretos
de cadansúa zona, os resultados
non poderían apuntar na mesma
dirección: os dous grandes parti-
dos –sustento da República Fe-
deral desde a súa fundación–
perden apoio e o electorado frag-
mentízase. A crítica das reformas
do goberno federal repercute no
SPD mentres que os non menos

involucrados Verdes seguen me-
drando. Só os inxenuos se deixa-
ron enganar polo suposto éxito
do CDU no Sarre, pensando que
se ía salvar. A realidade é que
apenas subiu e ficou lonxe de re-
petir os valores espectaculares
dos anos 70. Ora ben, se non

aproveita agora o mal momento
dos socialdemócratas, cando o
faría? Conclusión: o CDU xa
chegou ao tope. Despois do Sa-
rre só podía empeorar.

E fíxoo de maneira pronuncia-
da en Saxonia, onde perdeu a súa
posición hexemonónica só com-
parábel á do CSU en Baviera,
mais tamén en Brandenburgo. Por
primeira vez en moitas eleccións
as perdas do CDU superaron ás do
SPD, un claro punto de inflexión,
se ben o chamativo é que os dous
xuntos reúnan cada vez menos
electores. Axudaría á compren-
sión deste fenómeno o deixar de
pensar en categorías de esquer-
da/dereita, que ademais talvez
non funcione demasiado ben con
estes dous partidos. Os dous son
representantes dunha clase media
forte que vai do obreiro clásico ao
empresario, pasando por funcio-
narios e agricultores. Os dous te-
ñen puntos en común e no seu
propio seo hai en ocasións máis
diferencias que entre eles. Así por
exemplo, mentres o CDU de Hes-
se (Frankfurt) é claramente de de-
reitas, o do Sarre podería facil-
mente compararse ao SPD –con-
servador– de Renania-Palatinado.
As liortas entre ambas as dúas for-
macións son a miúdo de carácter
simbólico máis que baseadas na
realidade e suxiren diferencias
que no fondo non sempre son moi
claras. Isto non quita o feito de
que no CDU se poida impoñer un-
ha liña máis conservadora, cousa
bastante probábel.

O que máis os une é o feito
de seren a base do consenso po-
lítico que fundamenta a Repúbli-
ca Federal desde a súa funda-
ción, os representantes do siste-
ma. Son os dous partidos que
sempre gobernaron: a nivel fede-
ral e a nivel dos Estados federa-
dos. Ao perderen creto e apoio
electoral, pódese pensar que ta-
mén o fai a política alemana en
xeral. A protesta que se plasma

en abstención e apoio da extrema
dereita non parece tanto buscar a
contribuír á mellora dunha situa-
ción difícil, trátase máis ben da
expresión da perda de fe nas ins-
titucións e no consenso do país,
unha reacción que goza contem-
plando o fracaso dos outros, un-
ha especie de “puñeta” electoral.
Velaí o realmente preocupante
destes resultados. 

E o leste agrava e leva a for-
mas extremas os problemas exis-
tentes a nivel de toda a Repúbli-
ca. Fronte ao 4% da extrema de-
reita no Sarre —que non chega-
ron para entrar no parlamento—,
en Brandenburgo e Saxonia vai
haber deputados ultras. Aquí a
compenetración entre partidos e
poboación é moito menor que na
antiga RFA, feito que se traduce
nunha maior volatilidade dos vo-
tos. As formacións da extrema
dereita souberon aproveitar esta
circunstancia. Repartiron entre
eles o campo de batalla: a Unión
do Pobo Alemán (DVU) presen-
touse en Brandenburgo e conse-
guiu entrar por segunda vez no
parlamento estatal, repetindo
máis ou menos os resultados de
1999. O Partido Nacionaldemó-
crata de Alemaña (NPD) asaltou
Saxonia facéndose con máis do
9% dos votos, cando nas últimas
eleccións federais (2002) apenas
xuntara o 0,4% a nivel nacional.

No seu discurso –que seduciu
sobre todo a obreiros, desempre-
gados e xente de menos de 30
anos– mestúranse temas sociais
con nacionalismo, racismo, anti-
semitismo, anti-europeísmo e
anti-americanismo. Desde logo,
redundan no “non” ás reformas
do goberno federal, coincidindo
neste tema cos ex-comunistas do
PDS, que tanto en Brandenburgo
como en Saxonia se estableceron
como segunda forza política (de-
trás de SPD e CDU respectiva-
mente). Un panorama que pro-
mete intriga.♦
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A resonancia
do suplicio 

GUSTAVO LUCA

Ofoco de luz sobre as
torturas da cadea nor-
teamericana de Abu

Ghraib apágase aquí pero
aínda cega os ollos na prensa
norteamericana. Non era para
menos. O discurso de defen-
sa das liberdades decorar de-
cora o despacho do presiden-
te George Bush pero o gráfi-
co máis reproducido nos
papeis de occidente é o mural
en Bagdad do pintor Salah
Edine que representa a
Estatua da Liberdade
torturando un prisioneiro ira-
quí. 

A discusión norteamerica-
na sobre o suplicio discorre
en dous planos. O primeiro é
o do recoñecemento das evi-
dencias da cadea de Abu Gh-
raib que abre a porta á
novidade de que existe todo
un sistema de tortura militar
norteamericana no mundo,
con cátedras en Bagram e
Guantánamo, entre outras
(imposíbel crer que desapare-
cese a saga da Escola das
Américas) e expertos colabo-
radores británicos e sionistas. 

Unha vez recoñecida a
existencia da tortura como
práctica normal, hai quen es-
peraba a condena terminante
en nome da defensa do derei-
to. O xornalista
norteamericano Mark Danner
sorpréndese nun artigo titula-
do A Lóxica da Tortura de
que os militares defendan os
beneficios da electrocución
dos prisioneiros como prácti-
ca que permite acceder á
información. Un xeneral de
Virxinia, de nome
Aussaresses, explica que
estamos enriba dunha bomba
de reloxaría terrorista e que
temos que tragar un sapo pa-
ra non saltarmos todos polo
aire. 

Até aquí as respostas ele-
mentais pero un segundo pla-
no de información revela que
todas as inxenuidades atribuí-
das ao poder sobre o
exercicio da tortura son
inexistentes. Danner cita un
manual dos marines que enu-
mera que clase de agresións e
cismas poden humillar máis
profundamente un árabe. O
relatorio ten por obxectivo
xesuítico evitar estas
prácticas que son
precisamente as que aparecen
nas fotos de Abu Ghraib. 

Xosé Fernando Pérez Oia,
que me pasa esta valiosa
información, cita o Manual
de los Inquisidores de
Nicolau Eymerich. Tamén te-
mos o Vixiar e Castigar de
Michel Foucault onde se
explica a necesidade que ten
o imperio de divulgar a tortu-
ra para producir terror e
espanto nos que están
pensando en roubarlle a viña.
Isto é o que Foucault chama
a resonancia do suplicio, ne-
cesaria para que os herexes
soubesen o que podían espe-
rar da xustiza cristiá dos
inquisidores.♦

O salvaxe leste
O descontento social castiga
os dous grandes partidos de Alemaña

FRANCK MEYER
As eleccións aos parlamentos estatais do Sarre, Saxonia e Branden-
burgo puxeron de relevo a falta de peso dos temas rexionais fronte
á política de ámbito nacional. A preocupación principal da xente é
o medo ante o paro e unha posíbel degradación da situación econó-
mico-social individual, que deixou de ser un asunto de grupos mar-
xinais para instalarse en amplos sectores da clase media. O descon-
tento dunha alta porcentaxe da poboación atopou sobre todo dúas
expresións: a abstención e o voto a favor dos partidos pequenos, on-
de resulta preocupante a subida de formacións de ultradereita. E no
leste da República esas reaccións son especialmente extremas.

Algúns resultados de partidos
da extrema dereita en
eleccións estatais

1998
Saxonia-Anhalt
DVU
12,9 %

1992
Baden-Württemberg
Os Republicanos
10,9 %

1991
Bremen
DVU
6,2 %

1989
Berlín (oeste)
Os Republicanos
7,5 %

1968
Baden-Württemberg
NPD
9,8%

1966
Baviera
NPD
7,4%

No centro, Holger Apfel, candidato do NPD.



A.N.T.
Se se desconta a burocracia e a
loxística, o exército dos Estados
Unidos non conta con máis de
60 mil soldados para patrullar e
controlar un país de 22 millóns
de habitantes. Como todos os
exércitos coloniais encóntrase
co paradoxo de que vencer en
todas as batallas non lle ga-
rante o control do territorio. 

Cando unha patrulla se retira pa-
ra outra cidade todo volve quedar
como estaba na anterior. Enviar
máis soldados resultaría anti eco-
nómico. O goberno norteameri-
cano tentou crear un novo exérci-
to iraquí, mais dos 25 batallóns
previstos só conseguiu crear
dous, un deles xa desertou e o ou-
tro negouse a combatir en Faluia.

Os Estados Unidos encóntran-
se con que o groso da poboación
iraquí é manifestamente contraria
á ocupación. Ás veces esta postu-
ra é escandalosamente visíbel.
Cando unha patrulla é atacada, de
contado surxen civís de todas par-
tes que festexan a vitoria diante
das cámaras e saquean os vehícu-
los. O intento de crear unha guerra
civil tamén fracasou, malia algun-
has apariencias. Fóra dalgúns
atentados rodeados de misterio e
de autoría inconcreta, sunnitas e
xiítas din concordar nos obxecti-
vos básicos. Ao mando norteame-
ricano só lle falta saber se existe
coordinación entre as accións ar-
madas de uns e outros.

Neste marco, a meta da re-
construción, clave para lexitimar
a operación iraquí a nivel inter-
nacional, non só está lonxe, está
paralizada. Non hai diñeiro. As
exportacións de petróleo que su-
fragarían os gastos, non poden
incrementarse por mor das sabo-

taxes, os novos equipos son dia-
riamente saqueados e vendidos
como ferralla. Por se fose pouco,
están os ataques a contratistas.
Os números son ben ilustrativos.
Dos 4.200 millóns de dólares
asignados por Washington a
obras hidráulicas e de saneamen-
to só se gastaron 16 millóns; dos
786 asignados a sanidade públi-
ca, so se gastaron dous. Isto que-
re dicir ademais que os ocupan-
tes non foron capaces de involu-
crar na reconstrución aos secto-
res da burguesía nacional tal e
como prevían, o que tería facili-
tado a creación dunha certa base

social na que asentarse. O exér-
cito vive así nunha situación de
aillamento, fortificado en zonas
concretas e cada vez máis obri-
gado a deixar a maioría do terri-
torio aos insurxentes.

O desemprego, a violencia,
no país que era o orgullo do
mundo árabe polo seu grado de
desenvolvemento, non axudan a
convencer a ninguén de que a in-
vasión foi un feito positivo. 

Nas filas propias, a Garda
Nacional e os marines están ao
límite das súas capacidades,
igual que o exército británico ou
os italianos. A agora moi men-

cionada policía iraquí permanece
no mellor dos casos neutral can-
do os iraquís de calquera tenden-
cia atacan a soldados estranxei-
ros. Outras veces, os policías
únense aos atacantes ou fornéce-
nos de uniformes e vehículos o
que desorienta ás tropas da coali-
ción. As accións dos ocupantes
non logran ningún resultado du-
radoiro, non sendo o de aumen-
tar o xa profundo resentemento
iraquí contra os estranxeiros. O
alto mando xa manexa a hipóte-
se dunha política de acuartela-
mento que reduza as baixas, os
riscos e os gastos.♦
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É case un tópico que nos sistemas políti-
cos afastados das regras democráticas, os
cambios na dirixencia son moi difíciles
de dixerir e están inevitabelmente aboca-
dos a situacións traumáticas, intrigas e
crises que poden arrastrar depuracións,
disidencias e todas as penalidades imaxi-
nábeis, que acaban por debilitar enor-
memente as propias capacidades do país
e desnaturalizan, absolutamente, o idea-
rio emancipador que acostuma acompa-
ñar estes procesos. Por desgraza, hai
exemplos abondo na literatura política
destas manifestacións. Na China, tamén
nisto, semellan querer singularizar as sú-
as peculiaridades. 

A retirada de Jiang Zemin no último
pleno do Comité Central do Partido Co-
munista cabe inxerila nese intento por
estabelecer unha nova institucionalidade
que, sen copiar do modelo occidental no
que a alternancia por vía electoral resol-
ve a forma do problema, defina unhas re-
gras de xogo que todos deben de aceptar.
Esas regras (ninguén maior de setenta
anos no Politburó, ninguén mais de dous
mandatos consecutivos, consenso para a
elección dos dirixentes principais, etc.)
constitúen toda unha revolución no exer-
cicio do papel dirixente do partido, algo
que estaba na mesa dos debates desta
xuntanza e que actuou como fío conduc-

tor esencial dos demais problemas, máis
usuais neste tipo de encontros: a separa-
ción do estado-parti-
do, o respecto da lei e
do dereito, etc. 

Uns días antes
desta reunión, Hu Jin-
tao proclamaba ante o
Parlamento que a
China nunca seguiría
o rumbo dos países
occidentais. Hu insis-
tiu na definición dun
modelo propio, acaí-
do ás súas propias ne-
cesidades. A declara-
ción serviu para ex-
presar solemnemente
que non habería cam-
bio de rumbo, que
Jiang Zemin podería abandonar o último
cargo que lle restaba, a presidencia da

Comisión Militar Central, con total tran-
quilidade. Pero tamén enfatizaba esa ou-

tra idea: somos capa-
ces de definir unha
institucionalidade di-
ferente, de estabele-
cer mecanismos de
sucesión civilizados e
pactados sen que nin-
guén tema unha crise
política que dane a
estabilidade do país
ou supoña o traslado
para o desterro ou o
cativerio. 

Que Jiang acepta-
ra renunciar antes de
tempo (as resisten-
cias foron importan-
tes) revela sen dúbida

a habilidade e eficacia de Hu Jintao, pe-
ro tamén a existencia dun colectivo im-

portante no seo do liderado chinés que
aposta por asentar novos métodos de di-
rección, novos procedementos, máis re-
gulares, mais dignos de confianza, para
os seus propios membros e para o con-
xunto da sociedade. 

Nun país de máis de mil trescentos
millóns de habitantes, soamente un ten
todo o poder. Hu Jintao acumula os prin-
cipais cargos de responsabilidade, no
Partido, no Estado, no Exército, pero o
exercicio dese poder deberá facerse cole-
xiadamente, con esa elite competente e
moderna, cadros coidadosamente selec-
cionados e preparados durante vinte
anos. Coma o propio Hu Jintao, promo-
vido e designado por Deng Xiaoping.
Todos respectaron a súa vontade.

O efecto desta nova situación sobre o
Partido non soamente é moralizante senón
tamén motivo de orgullo e de confianza
para perseverar no camiño elixido, afir-
mando esa autonomía que caracteriza to-
do o seu proxecto modernizador. Importa
agora especialmente que esta sucesión or-
denada e felizmente culminada non se re-
suma nunha excepción e consolide, ade-
mais do poder de Hu Jintao, un novo equi-
librio que facilite avances na democratiza-
ción e no desenvolvemento do país.♦

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

A nova institucionalidade
de Hu Jintao

XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Acumula Jintao
os principais cargos

de responsabilidade pero
o exercicio dese poder

deberá facerse
colexiadamente,

con esa elite competente
e moderna, preparada
durante vinte anos”

A parálise da reconstrución deslexitima os ocupantes

Iraq, todas as saídas para os Estados Unidos
son malas

Dos 25 batallóns do exército iraquí que se ian crear, só se formaron dous, un desertou e o outro negouse a loitar contra os insurxentes en Faluia.

Dos 4.200 millóns
de dólares
asignados
por Washington
a obras hidráulicas e
de saneamento
só se gastaron 16.
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A.N.T.
A embarcación de Tirán debe-
rá loitar por manterse na elite
do remo nunha dupla regata,
en Portugalete e Laredo, con-
tra os equipos de Isuntza, Ar-
kote e Ciudad de Santander.

O remate da Liga ACT de remo
de banco fixo deixou o equipo de
Tirán no cabo da clasificación,
con 40 puntos. Os moañeses ti-
veron moitas dificultades en to-
do o campionato e chegan ás re-
gatas de promoción ben debilita-
dos, moral e fisicamente. 

Nos próximos encontros de
Portugalete e Laredo, do 25 e 26
de setembro, o Tirán deberá rachar

esa liña e acabar polo menos se-
gundo no cómputo xeral das dúas
tandas. Como rivais terá o Isuntza,
de Lekeitio, que só obtivo dous
puntos máis ca os galegos na táboa
final e os dous mellores equipos
das fases de ascenso, os biscaíños
do Arkote, de Plentzia, e os cánta-
bros do Ciudad de Santander.

Algunhas previsións advirten
do perigo de Arkote, que fixo boas
bandeiras e aspira a consolidar o
dominio vasco sobre a competi-
ción de elite, mais a historia de-
mostra que son as embarcacións
da Liga ACT as que mellor res-
ponden nestas citas, grazas á súa
experiencia e meirande nivel.
Contodo, os galegos terán que mu-

dar moito o seu comportamento
no mar para salvaren a categoría.

As bágoas de Astillero

No cómputo xeral da liga, a mei-
rande sorpresa foi a derrota final
de Astillero. Grandes favoritos
por contaren co plantel mellor
cohesionado e os remeiros máis
en forma, os cántabros atoparon
desde o principio da competición
a forte resistencia do Urdaibai,
de Bermeo, unha escadra moi re-
gular, permanentemente confia-
da na posibilidade do seu triunfo.

O triunfo, alcanzado só por un
punto, xa debuxa un emocionante
futuro na liga 2005. Vascos e san-

tanderinos parten como favoritos
nunha competición que terá que
reformular certos aspectos, como
as restricións de fichaxes, o papel
da canteira e a súa compatibilida-
de con outros acontecementos do
remo no Atlántico, caso da Ban-
deira da Concha.

Por outra banda, os galegos
de Cabo de Cruz, de Boiro e Me-
cos, do Grove, acabaron no sex-
to e sétimo posto, respectiva-
mente, tras unha digna singradu-
ra na liga que tivo momentos ex-
cepcionais de ambas as embarca-
cións. Falta saber se estes dous
equipos están en condicións de
poderen loitar o ano vindeiro por
postos de privilexio.♦

Urdaibai derruba a hexemonía do Astillero

Tirán defende a permanencia na Liga ACT
Clasificación xeral final

Equipos .................Puntos

1 Urdaibai (Bermeo) ...... 154
2 Astillero ....................... 153
3 Hondarribia ................. 134
4 Castro ......................... 109
5 Orio ............................. 107
6 Cabo de Cruz (Boiro) .... 99
7 Mecos (O Grove) .......... 98
8 Pedreña ........................ 58
9 Pasai Donibane (Pasaia) 50
10 Trintxerpe (Pasaia) ....... 46
11 Isuntza (Lekeitio) ........... 42
12 Tirán .............................. 40

A dimisión de José Antonio Camacho co-
mo adestrador do Real Madrid hai que en-
tendela como parte dunha discusión cultu-
ral-empresarial sobre o xeito de evolucio-
nar o fútbol. O seu presidente, Florentino
Pérez adoptou, deliberadamente, o mode-
lo NBA: os clubs son empresas de espec-
táculos que mercan unha franquicia para
poder actuar. Os xogadores son estrelas da
mercadotecnia e, ao mesmo tempo, em-
presas capaces de xerar enormes benefi-
cios publicitarios.

En consonancia con esta aposta em-
presarial, Florentino Pérez ficha xogado-
res capaces de daren espectáculo, pero,
sobre todo, de xerar ingresos adicionais
pola venda da imaxe (merca a imaxe dos
xogadores, que antes era algo persoal) e
doutros produtos como as camisetas e de-
máis merchandising.

Uns xogadores que son unhas auténti-
cas multinacionais, con ducias de traballa-
dores ao seu cargo (David Beckham, 32
persoas) que gañan máis diñeiro que moi-
tos xogadores doutros equipos. Estas mul-
tinacionais son as encargadas da súa ima-
xe, o mellor investimento que teñen e, os
xogadores, polo tanto, non deben respon-
der unicamente do xogo senón doutros as-
pectos da relación co seu público. Están
obrigados, polo tanto, a acudir a actos so-
ciais, promocionais e, tamén, a realizar
spots publicitarios. Moitas veces estas ac-
tividades interferen coas propias de futbo-
lista. Para manter a súa identidade cultu-
ral, ademais, os xogadores deben manter a
súa imaxe de estrela.

Esta nova cultura futbolística choca
coa tradicional. Os xogadores teñen moita
menos importancia para o público que as

cores e os seareiros deixan de mercar as
camisetas e telos como referentes se mu-
dan de equipo. Os afeccionados deman-
dan espectáculo, sobre todo os madridis-
tas, que se teñen como a aristocracia dos
seareiros, pero os resultados mandan. Os

do Real Madrid pretenden dar a imaxe de
que queren espectáculo aínda que perdan,
fronte aos do Betis que berran Viva er Be-
ti’ manque pierda, que se sitúan no lum-
pen, pero, con semellante filosofia, que só
esconde un certo xeito de ser diferentes

desde un e outro extremo. Unha diferenza
que no é real.

As contas de resultados danlle a ra-
zón a Florentino Pérez, de momento.
Logo das eras de Vicente del Bosque e
de Carlos Queiroz, Florentino aposta por
Camacho para tratar de que os xogado-
res-estrelas pensasen e actuasen como
compoñentes dun equipo, e non como
estrelas individuais, algunhas cada vez
con menos luz.

Florentino entraba deste xeito en con-
tradición coa súa propia filosofía empre-
sarial. Camacho tentou o seu cometido
pero atopouse, na pretempada, con que os
contratos publicitarios prevalecían sobre
os adestramentos, as xiras sobre a planifi-
cación, os intereses individuais sobre o
equipo. As multinacionais dos xogadores
sobre os demais compoñentes do club.

Ollou, na práctica, a imposibilidade de
compaxinar a súa filosofía futbolística
coa de Pérez. Tiña dúas saídas posíbeis:
ou prescindir de cinco xogadores galácti-
cos ou marchar. Sabedor de que o primei-
ro ía contra a actual filosofía de Florenti-
no, decidiu dimitir.

Vencía a filosofía dos xogadores mul-
tinacionais e perdía a dos equipos de fút-
bol. É Camacho un romántico? Haberá al-
gún adestrador capaz de lograr a conxun-
ción pacífica de ambas as filosofías? Po-
den logralo unha tempada, pero o carácter
de fenómeno social do fútbol en Europa
impide conxugar un equipo formado por
galácticos cos resultados deportivos. Na
actual cultura, estes van seguir mandando,
aínda que Camacho perdera a batalla por
quedar ancorado na prehistoria do fútbol.
O mesmiño que os seareiros.♦

Dicir que un equipo de segunda non pode
pretender ter o mesmo eco nos medios de
comunicación ca un de primeira ben po-
dería parecer unha obviedade. De aí a
considerar que un equipo que descende
debe pagar unha condena de silencio nun-
ha televisión pública hai un longo camiño.

Na selección de contidos e tempos, a
TVG entendeu, após o descenso do Celta,
que hai que diferenciar a información fut-
bolística en tres áreas: Deportivo, primei-
ra división (con especial atención ao Ma-
drid) e segunda división (Celta, Rácing de
Ferrol e Pontevedra). 

Con estes parámetros, resulta que a in-
formación dedicada ao Madrid ocupa
máis do triplo que a referida aos tres equi-
pos galegos de segunda. Para xustificar

esta decisión, a canle autónoma alude ao
“posto gañado” na elite polo Deportivo
–loxicamente privilexiado por ser o único
galego na primeira– e ao interese infor-
mativo para moitos galegos da actualida-
de madridista.

Se serve este raseiro (o da influencia
social e número de seguidores) para
afianzar a atención preminente ao Ma-
drid, por que se nega á hora de tratar a
actualidade do Celta? Un descenso non
significa a desaparición dos seus searei-

ros; ou é que os celestes sufriron un fu-
racán? El será un vendaval como o da da
Illa Tartaruga? Hoxendía, moitos televi-
dentes de toda Galiza esixen información
sobre o Celta, estea onde estea o seu
equipo, igual que os madridistas precisan
datos sobre a crise, malia que os brancos
nin gañaron a liga nin son líderes no ac-
tual campionato.

Quizais, tal e como se ten comentado
nalgúns círculos, o que subxace nesta es-
tratexia informativa é procurar a mingua

do celtismo como opción para unhas no-
vas xeracións que, desde Tui ou Padrón,
xa non vexan na televisión imaxes do Cel-
ta, senón unicamente do Deportivo e do
Madrid. A quen lle fai mal que siga ha-
bendo afección ao Celta fóra de Vigo?

Se na Radio Galega se mantivo, con
bo criterio, o valor xerárquico do fútbol
galego para ordenar a súa escaleta, non
entendo por que non é posíbel facelo na
televisión. Nin sequera por unha cuestión
económica se podería xustificar, xa que
segue a haber o mesmo número de redac-
tores e o mesmo fluxo de noticias. Habe-
rá que pescudar nos arquivos para ver cal
era o tratamento feito desde San Marcos a
aquel Atlético de Madrid que estivo no
“inferno” dous anos?♦

O Celta, clandestino
C. LORENZO

Camacho un futbolista nun club de empresarios
PUCHEIRO

José Antonio Camacho, Florentino Pérez e García Remón.



O Cartoon
en Compostela
Até o venres 24 Compostela acolle o
Cartoon Forum Galiza 2004, un dos en-
contros máis importantes no eido da ani-
mación. En total oitocentos profesionais
daranse cita na cidade, nun encontro que
ten por finalidade acordar mercas e dis-
tribucións de produtos audiovisuais eu-
ropeos. Entre todas as propostas que se
presentan a única creación galega é a se-
rie de animación de Grándola Nova que
leva por título O labirinto dos soños.
O encontro está organizado e financia-
do polo programa europeo Cartoon.♦

Estampas
medievais de Casas
O pasado 20 de setembro inaugurouse
na Póvoa de Varzim a exposición de
gravados realizados polo pontevedrés
Victor Casas. Baixo o título Estampas
medievais, o artista presenta unha serie
de obras nas que está presente a temáti-
ca medieval e na que a peregrinaxe é o
fío condutor. Cortesáns, princesas, caba-
leiros, trobadores, artesáns van dando
vida a unha peregrinación imaxinaria
que se pode contemplar estes días e até
o vindeiro 16 de outubro na biblioteca
municipal da localidade portuguesa.♦

Arquitectura
con premio
Vénse de fallar o Premio Ourense de Ban-
da Deseñada. Este ano o galardón recaeu
na iniciativa promovida polo Colexio Ofi-
cial de Arquitectos de Galiza, o Proxecto
terra, co que se procura a incorporación
da arquitectura na área de ciencias sociais
da Educación Secundaria, a través de ví-
deos, unidades didácticas e outros sopor-
tes. O xurado valorou o emprego da
banda deseñada como material para o
seu desenvolvemento, ao encomendar a
realización dun novo álbum a Migue-
lanxo Prado, A mansión dos Pampín.♦

Rubem Fonseca
en Compostela
A gran figura das letras do Brasil, Rubem
Fonseca, recibirá o día 30 en Santiago o
Premio Rosalía de Castro, instituido polo
Pen Club de Galiza, nun acto no que esta-
ran presentes o novelista Francisco Brines
e a escritora Carme Riera. No solemne se-
sión, que estará ao coidado de Bieito Igle-
sias, premiarase a rica traxectoria do autor
de “Confraría dos Espadas”. Rubem Fon-
seca ten xa no seu haber galardóns litera-
rios tan prestixiosos como o brasileiro
“Eça de Queiroz”, o portugués “Luís de
Camôes” ou o Juan Rulfo mexicano.♦
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inte anos non é palla, ou si. O Centro Dramático Ga-
lego escolleu un nome superficial para a exposición
na que se recollen estas dúas décadas. ‘Atrezos da
memoria’ é unha viaxe polos soños de cartón pedra e

palabras do teatro galego, agora recollida no Centro da Funda-
ción Gonzalo Torrente Ballester en Santiago. Ao tempo presen-
touse un libro-dvd conmemorativo. E outras novidades biblio-
gráficas condúcennos á primeira colleita de outono da literatura.
Espiral Maior presenta os últimos poemarios de Xosé Neira Vi-
las e de Luísa Villalta, xa póstumo e merecente do XII Premio
Espiral Maior. Galaxia tamén coloca no capazo do trinque unha

reedición do Sempre en Galiza, de Castelao e dous novos títulos
da colección ‘Clásicos universais’, Un médico de aldea, de
Franz Kafka e As ondas, de Virginia Woolf. E Francka Editora
publica Contrato temporal, de Beatriz Dacosta, último premio
Terra de Melide, e Rosa lenta, de Isidro Novo, finalista. O to-
cante ao cinema, xa comezou a conta atrás para a estrea de tres
títulos esperados con Latinoamérica de fondo. Os documentais
Salvador Allende, do chileno Patricio Guzmán e O milagre do
Candeal, de Fernando Trueba, danse diferentes receitas para un
soño de redención social. Diarios de motocicleta, do brasileiro
Walter Salles, recorda a creación do mito do Che Guevara.♦

V

Ventura,
protagonista de
O labirinto dos

soños.

Miguelanxo Prado
visto por
Calros Silvar.

LLuuggrrííss  vviissttoo
ppoorr  PPaattiiññoo

Detalle de O lume de San Telmo, óleo sobre táboa de Urbano Lugrís.



LEANDRO ABOAL
Xosé Henrique Pintor é un emi-
grante da cinematografía. Ga-
lego, deu en facer cine na Repú-
blica Dominicana e alí bateu
nada menos que co Procurador
General daquel país caribeño.

O motivo é unha película que
está a abrir feridas en Santo
Domingo mesmo antes da súa
estrea oficial. “La cárcel de la
Victoria” é o título da fita de
Pintor. Un director de cine a
quen non se lle ocorreu outro
proxecto que centrar a historia
central do seu filme no temido
cárcere do mesmo nome. Un
penal de fatal sona, que ocu-
pou páxinas enteiras nos in-
formes das asociacións en de-
fensa dos dereitos humanos
que a teñen catalogado como
unha das piores prisións do
mundo.

O temor do Procurador
General Víctor Manuel Cés-
pedes vén dado pola sospeita
que a película do director ga-
lego contradiga os supostos
esforzos que as autoridades
dominicanas están a efectuar
nos últimos anos na mellora e
control do sistema carcelario.
En tal sentido, Céspedes man-
tivo entrevistas con Hispanio-
la Pictures, produtora respon-
sábel do filme, que nun comu-
nicado público insistiu en que
o desenvolvimento e contidos
da fita recollen na súa totali-
dade o guión que previamente
lle fora facilitado ás autorida-
des da procuradoría. Así mes-
mo, o propio Xosé Henrique
Pintor destacou as facilidades
que as autoridades do penal
ofreceron para facilitar unha
rodaxe que contou coa partici-
pación tanto dos presos como
dos funcionarios encargados
de custodialos. 

A repercusión interna-
cional que está a lograr a pelí-
cula logo de diversos pases
selectivos ante a crítica espe-
cializada, xenerou as reservas
do Procurador General á vez
que Pintor, en declaracións á
prensa de Santo Domingo,
afirmou que a virtualidade da
súa película abriría a oportu-
nidade histórica de reflexio-
nar a favor dun sistema penal
administrado e construído
“coa finalidade de que os pre-
sos sexan reeducados e prepa-
rados para seren devoltos á
sociedade”.

Actores dominicanos e es-
pañois conforman o elenco di-
rixido por Pintor para unha
película que no seu financia-
mento contou cunha destaca-
da presenza empresarial apor-
tada por Mario Pérez, un em-
presario tamén de orixe gale-
ga radicado en Miami e que
ten as suas raíces familiares
en Sarria.

“La cárcel de La Victoria”
reflicte un mundo de violen-
cia e paixóns enfrontadas, pa-
ra o que Pintor contou con ac-
tores da valía de Julio Mota,
Richard Douglas ou Víctor
Vidal e aos que se suma Paco
Luque, un actor español habi-
tual de series televisivas como
Hospital Central. Rodada en
35 mm, a súa orixe estivo
nunha visita que Pintor reali-
zou ao cárcere de La Victoria
co fin de realizar un documen-
tal para a súa produtora arxen-
tina. Tempo despois puxo a
andar un filme que ten como
eixo central a historia dun es-
pañol residente e casado na
República Dominicana. A
morte do fillo da parella du-
rante un atraco desencadea a
trama na que a venganza é o
fío condutor.

Previamente á súa estrea
no máis importante evento ci-

nematográfico dominicano, a
película, con capital basco

partícipe no seu financiamen-
to, abrirá o seu percorrido fóra
de concurso na sección Zabal-
tegui do Festival de Donosti.
En outubro inaugurará as se-
sións da Mostra Internacional
de Cine de Santo Domingo.

Mais Xosé Henrique Pin-
tor ten previsto acadar os per-
misos necesarios para cumprir
un compromiso que adquirira
ante os internados en La Vic-
toria. Quere que os 4.500 pre-
sos que cumpren as súas pe-
nas no cárcere que lle dá no-
me ao seu primeiro filme se-
xan os primeiros dominicanos
en xulgar a película do direc-
tor galego.♦
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O galego que se atreveu a rodar
no cárcere de La Victoria
X. Henrique Pintor pon en garda ao Procurador General
da República Dominicana cunha longametraxe de ambiente carcelario

Xosé Henrique Pintor en dous intres da rodaxe.

A.N.T
O pasado 18 de setembro o
auditorio do Museo do Pobo
Galego, en Compostela, aco-
lleu a homenaxe a Avelino
Pousa Antelo, histórico inte-
grante do Partido Galeguista e
actual presidente da Funda-
ción Castelao. No acto, orga-
nizado pola Asociación de Es-
critores en Lingua Galega,
destacouse o compromiso éti-
co de Pousa Antelo coa cultu-
ra de Galiza e a súa “exemplar
traxectoria intelectual”. 

O presidente da Asociación
de Escritores de Lingua Gale-
ga, Euloxio Ruibal, definiu o
homenaxeado como un home
íntegro, comprometido e cabal,
profundamente ligado á terra.

Ademais, Valentín Arias, autor
dunha biografía sobre Pousa
Antelo, cualificouno de home
de acción “obsesivamente edu-
cador” e con máis de 75 anos
de entrega ao seu labor de xei-
to lúdico e incondicional.

Co título Os bos e xenero-
sos desenvolvéronse durante
todo o día diversos actos ao re-
dor da figura de Avelino Pousa
Antelo. Valentín Arias, Xosé
Manuel Beiras, Xosé Fortes
Bouzan e Amancio Liñares Gi-
raut foron algúns dos expertos
que participaron na mesa re-
donda moderada polo secreta-
rio xeral da AELG.

Ademais o escritor David
Otero pronunciou unha lauda-
tio con resposta do autor da

Reforma das estructuras agra-
rias de Galicia.

A homenaxe completouse
coa actuación musical a cargo
de Estíbaliz Espinosa e de Ru-
pert Twine, ao piano, na que se
interpretaron textos de Curros
Enríquez e Rosalía de Castro.

O acto celebrado o pasado
sábado é a primeira edición da
iniciativa Os bos e xenerosos,
coa que a Asociación de Escri-
tores en Lingua Galega preten-
de cada ano recoñecer o labor
ou traxectoria dunha persoa ou
colectivo que, grazas a unha
prolongada actividade de inter-
vención social, contribuíse, de
xeito significativo, a unha
maior difusión pública da cul-
tura galega.♦

Os escritores réndenlle homenaxe a Avelino Pousa Antelo
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LARA ROZADOS LORENZO
A III edición de Poetas na Rúa,
organizado polo Concello de
Poio, tivo lugar na praza de
San Roque, en Combarro, ás
sete menos cuarto do domingo
19. Na galería da biblioteca
Corredoira, a poetisa e drama-
turga Marica Campo fixo de
mestra de cerimonias, intro-
ducindo os dez poetas que
compartirían a súa obra cos
preto de cincuenta asistentes.

En cadeiras plegábeis, nos por-
tais das casas e mesmo no cru-
ceiro do centro da praza sentaba
un público de todas as idades e
procedenzas. Con algo de présa,
pola inminente procesión das
Dores que se aproximaba, Mari-
ca Campo anunciaba: “os poe-
tas tomaron as rúas”, e salientou
a importancia da lírica na época
na que “toda comunicación é
mercadoría, e a poesía non é
rendíbel”. Coas verbas de Bran-
co Amor “non deixemos que
maten aos nosos mortos”, lem-
branza para os poetas que nos
deixaron ( Xela Arias, Luísa Vi-
llalta, Antón Tovar e o máis re-
cente, Manuel María), Campo
deu entrada ao recital. 

O intimismo de Alberte Mo-
mán inaugurou o recital: o ferro-
lán vén de ver publicado, na co-
lección Narrativas Quentes de
Edicións Positivas o seu primeiro
libro, O lobo da xente. De segui-
do, Brais González, gañador, con
dezaseis anos, dos últimos pre-
mios do Festival de Poesía do
Condado, recitou tamén unha es-
colla da súa obra. Despois dun in-

termedio no que Laura e Diana,
dúo de corda, deleitaron os pre-
sentes, Carlos Fuentes agasallou-
nos con poemas coma “Flores en
revolución”, “Praia” e “Frontei-
ra”, breves e directos. Seguiu
Claudia Castro, que ten publicado
os seus traballos na Internet, espa-
zo frecuentado por estes novos
poetas (Biblioteca Virtual Galega,
andar 21). Despois da “Barcaro-
la” de Tchaikovsky, perfecta ban-
da sonora para un recital a beira-
mar, continuou Cruz Martínez,
chegada de Armenteira, que abriu
a súa intervención cun poema de
marcada denuncia social, e se-
guiu con outro sentimental e eró-
tico. Logo foi Diego Taboada,
que recitou “Lévame”, “Iraq
2003” e a súa crítica a aqueles an-
corados no pasado, “Mortos”.

Intimismo e crítica

Fernando Rodríguez Gómez,
guionista, lanzou dende a galería
os seus poemas, críticos e impac-
tantes. Xa cos primeiros foguetes

da festa e o himno galego coma
fondo, Elvira Riveiro, organiza-
dora do evento, recitou “Espía”,
de Iago Castro, que colaborou no
libro “Xuro que nunca máis vol-
verei pasar fame”, das Redes Es-
carlata, colectivo no que se inte-
gran moitos dos participantes de
“Poetas na rúa”. Coa definición
que Celso Emilio facía da emi-
gración, “a arbre antiga da Galiza
fendérona a machadas, unha pon-
la no mundo, a outra ponla na ca-
sa”, Marica Campo introduciu á
venezolana Nana Coromoto, que
publicou obra gráfica e escrita en
andar 21 e na revista Andaina, e
que homenaxeou nos seus versos
á fotógrafa Deborah Pauwee.

Pechou o acto a acedume
de Ramiro Vidal Alvarinho, co
poema “O comboio” e máis
unha sátira sobre a devoción
cristiá, moi axeitada para a pro-
cesión que se aproximaba. Par-
te do público tiña présa por
marchar a vela, pero moitos
quedaron a gozar da poesía, na
voz dos seus creadores.♦

A poesía nova
toma as rúas de Combarro

Enigma
Leo Strauss
RAMIRO FONTE

Apareceu sobre a mesa,
no fiadeiro dos martes
do café Alameda, pedi-

no prestado e tróuxeno para a
casa. O libro titúlase Leo
Strauss e a dereita americana e
está escrto pola profesora Sha-
dia B. Drury. Púxenme a lelo
decorrido, sen saír do meu
asombro. Ó parecer, as ideas de
Leo Strauss levan anos
exercendo unha grande influen-
cia no Partido Republicano dos
Estados Unidos, sobre todo ne-
se sector de poder coñecido co-
mo os neoconservadores. Tanto
na xeira Reagan como nas dúas
xeiras dos Bush, discípulos di-
rectos de Strauss chegaron a
ocupar importantes cargos na
adminsitración. O
verdadeiramente sorprendente
é como un filósofo case
secreto, unha eminencia gris da
universidade de Chicago puido
chegar a tanto. Aínda ben máis,
se temos en conta a biografía
intelectual deste pensador.
Strauss foi un xudeu alemán
que tivo que fuxir da
persecución dos nazis.
Dedicoulle ensaios a
pensadores como Maimónides,
Maquiavelo ou Locke. 

Hai quen atopará na figura
de Leo Strauss certa
complementariedade coa de
Isaiah Berlin. O que este últi-
mo significou para os neolibe-
rais británicos, signifícao
aquel para os neoconservado-
res americanos. Por certo, es-
tas son as dúas pólas máis re-
coñecidas da dereita global. O
cerne do seu pensamento é
unha crítica frontal ó liberalis-
mo e á mesma idea da moder-
nidade. No exemplo da Repú-
blica de Weimar, atopa
Strauss todos os males do
liberalismo dos estados
modernos. Segundo Strauss é
o liberalismo o que lle abre a
porta ó nacionalsocialsmo. Un
filósofo debe intervir en polí-
tica. Hai que salvar o estado
volvendo ós antigos, á
relixión, á autoridade dun pro-
feta-fiósofo. Shadia B. Drury
expón con claridade as ideas e
vai marcando importantes de-
sacordos co seu pensamento.
Desde a banda do liberalismo,
desmonta boa parte da doutri-
na antiliberal de Strauss.
Como lector, teño a impresión
de asitir á querela entre os
clásicos e os románticos, entre
Ilustración e Romantismo.
Ademais, resulta curioso com-
probar como a sombra de
Maistre segue proxectándose
sobre os pensadores de actua-
lidade. Non é nova a atracción
polo pensamento reaccionario
dos autores liberais. Strauss
defende que o labor do filóso-
fo debe ser misterioso,
esotérico, e incluso sectario.
Pero debe influír en política, e
combater o liberalismo e o
nihilismo que son as enfermi-
dades do estado moderno. Hai
algo de enigmático neste
Strauss. Opaco, misterioso,
hermético coma os grandes
xogos dos poderosos.♦

Os Estados
a debate
en Mondariz

R.V.A.
O filósofo Danilo Zolo, o po-
litólogo John Keane, o direc-
tor do Real Instituto Elcano,
Emilio Lamo de Espinosa, o
catedrático de Ciencia Políti-
ca Ramón Máiz e o ex-parla-
mentario Xavier Rubert de
Ventós falaron do futuro do
Estado Nación nos II Encon-
tros de Mondariz Balneario
organizados pola Fundación
Carlos Casares. 

Os relatores son expertos
en dereito internacional e no
proceso de globalización. O
debate centrouse “no novo pa-
pel do Estado nun mundo onde
as fronteiras teñen cada día un
peso menor, os procesos de in-
tegración rexional, aínda con
todas as súas dificultades, se-
mellan unha tendencia impará-
bel, como exemplifica a UE”.
O outro gran tema de debate foi
“o do futuro do multilateralis-
mo á hora de solventar confli-
tos internacionais “.

Durante a conferencia criti-
couse o papel da “única super-
potencia na actualidade, que é
Estados Unidos”. Para algúns
teóricos como Zoilo, “o seu
afán de homoxeneización e do-
minio do mundo pode conducir
a un conflito a escala mundial
se non se volve a instaurar un
dereito internacional capaz de
frear as intervencións arma-
das”. Para Keane, non embar-
gante, “é positiva a idea de ex-
pander a democracia a nivel in-
ternacional”.♦

Marica Campo e Alberte Momán.



Título: Ser ou non.
Autor: Xurxo Borrazás.
Edita: Xerais.

Ser ou non é unha desas nove-
las que te meten dentro da his-
toria que contan desde o mes-
mo inicio da
lectura. O se-
gredo non é
grande, todo o
contrario. Ba-
séase, primor-
dialmente, en
empregar unha
linguaxe direc-
ta e clara. Lo-
go, as persona-
xes poderán
atraer máis ou
menos. O mes-
mo que a ac-
ción. A receita
é tan eficaz co-
mo simple. E funciona, está
comprobado. Un bo exemplo é
esta nova novela de Borrazás.
Negarse a ler cando o narrador
che fala tan directo, é como un-
ha falta de cortesía, de educa-
ción. Alén diso, se atopamos
personaxes curiosas en situa-
cións pouco habituais, xa resul-
ta imposíbel deixar o libro. Por
riba de todo isto engadáse que
Borrazás sempre demostrou
que sabe facer interesante a súa
escrita. Unha escrita co seu
aquel de provocadora e que non
se limita só a contar, tamén pre-
tende facer pensar.

Diremos primeiramente
que a historia relatada en Ser
ou non non nos resulta total-
mente novidosa. A situación
presentada (un escritor que via-
xa a unha aldea abandonada
dos Ancares, lugar onde man-
tén unha peculiar relación cun-
ha muller vella) xa se atopaba
en “Pena de Ancares”, relato de
arredor de cinco páxinas que
constitúe o contributo que Bo-
rrazás achegou a Materia Pri-
ma. Relatos contemporáneos
(Xerais, 2002). En Ser ou non
mantense aquela relación amo-
rosa, compracéndose en afon-
dar nela; da mesma maneira
que as personaxes están máis
ricamente caracterizadas. Ou-
tro tanto cabe dicir do ambien-
te de pesadelo, agora moito
máis perceptíbel. Como é lóxi-
co agardar, habendo moito
meirande tempo e espazo na-
rrativo. E engádese á trama to-
do o relativo ao debate en que
se acorda concederlle ao noso
escritor un importante premio
literario de carácter estatal.

Nesta novela de dúas peso-
naxes (as outras, poucas, son
puros adxacentes), o escritor é
unha personaxe desas que se
din realmente curiosas. Pártese
do tópico do escritor como ser
solitario e inadaptado. Un ser
automarxinado porque procura

afastarse da sociedade e prefire
vivir con bichos. El mesmo se
segrega ao rexeitar integrarse
nun mundo polo que sinte
aversión de especie. Tanto que
escribe en castelán, feito que
lle proporciona os agardábeis
favores da prensa e inclusive
remata por gañar un premio, o
Universo. Este Universo non é
quen de ocultar o termo real:
Planeta. Nin quere. Pois ben se

avisa de que o narrador, que
non é outro que o escitor, non
pretende inventar nada (o es-
critor é incapaz de contar cal-
quera cousa que non sexa a súa
propia vida), preténdese incidir
na vida do lector. É un aviso.
Porén, o foco de atención des-
prazarse, oportunamente, do
escritor ás súas “peculiarida-
des” sexuais, ao aparecer Auro-
ra, unha vella do lugar, tan in-

significante que ninguén repara
en que ela aínda vivía alí antes
de declarar a aldea inhabitada.
Entón temos un novo elemento
de tensión: consiste en saber se
chegarán a trabar relación se-
xual. Se será o que se entende
por normal ou se conducirá po-
la senda “extravagante” á que
pertence o escritor. Trátase de
coñecer os niveis de dependen-
cia que se establecerán entre o
escritor “vicioso” e a outra per-
sonaxe, aquela anciá que en-
viuvou moi nova e sobreviviu
como puido levando unha vida
penosa e marxinal.

Contodo a novela vai moito
máis alá do morbo que poida
espertar no lector unha vella
facendo o amor cun home novo
de conduta sexual anormal, pa-
rello ao cal, non se esqueza, ca-
miña a resolución do premio. O
tempo dá para deixar, por aquí
e por alá, consideracións varias
a respecto dunha sociedade in-
satisfactoria, ou de índole lite-
raria. Coidando moito non ser
repetitivo nin que estas entor-
pezan o ritmo narrativo. Esa é a
tona anecdótica que agacha a
reflexión sobre a vida; de aí o
título, esa é a súa explicación.
E tamén explica que haxa só
dúas personaxes de sexos
opostos; que el sexa novo (for-
za enxendradora) e ela sexa un-
ha muller (nela nace a vida) ve-
lla (lembra a nai). Ou, máis que
reflexión, provocación á refle-
xión. Porque, demostrando un-
ha intelixente e efectiva estra-
texia narrativa, se ben as hai
que aparecen explícitas (como
no remate, onde toman todo o
protagonismo o tempo e reali-
dade, o real) outras veces o na-
rrador limítase a deixar indi-
cios, convites, para que o lector
reflexione pola súa conta. Se
lle presta, ha facelo nese intre.
E se non haberá preguntas sen
resposta que nunca deixarán de
buligar na súa cabeza.

Esta nova entrega do sem-
pre inquedante Xurxo Borrazás
non conta simplemente unha
historia morbosa. Como vimos,
por debaixo da tona anecdótica
áchase un simbolismo activo,
non só ornamental. Un simbo-
lismo e unha reflexión explíci-
ta que tenden a acentuar aquel
ambiente que antes definiria-
mos como pesadelo. Malia non
chegarmos a ningunha conclu-
sión precisa, as bases de parti-
da non semellan agoirar con-
clusións que sorprendan polo
seu carácter positivo. Contodo,
esta novela que quere ser incó-
moda e irónica, esta novela na
que tanta importancia teñen os
sentimentos, garda certas doses
de vitalismo que non se deben
desprezar.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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O horror
dos nazis
Diario, de Ana Frank, é un
estarrecente relato, real e en
primeira persoa, do holocaus-
to xudeu. A autora, unha nena
no tránsito
cara á
adolescencia
que mora en
Amsterdam
coa súa fami-
lia, conta
pormenoriza-
damente
como os nazis
foron
sementando a
súa vida de
horror, estreitando o cerco so-
bre a súa vida até segala, dei-
xando incompleto o seu
cotián caderno. Foi seu pai
quen publicou a súa obra.
Agora Kalandraka edita a
obra sen as censuras sobre a
sexualidade de anteriores edi-
cións.♦

Mulleres e ideas
Sotelo Blanco inicia unha
nova
colección,
‘As letras
das
mulleres’,
que conterá
obras
capitais para
entender o
pensamento
feminista. As
dúas
primeiras en-
tregas son en-
saios xa
clásicos. A
Cidade das Mu-
lleres, de Cristi-
na de Pizan, é
un escrito do
século XIV-XV
no que reclama
a igualdade dos
xéneros. Vindi-
cación dos
dereitos da muller, de Mary
Wollstonecraft, escribiuse no
1792. Aproveitando a corren-
te de pensamento da
Ilustración, a autora loita
contra o patriarcado.♦

Aventuras
de Pantagruel
François Rabelais é un dos
principais autores da literatura
universal. O francés creou a
saga de Pantagruel, homenaxe
á alegría e manifesto
contra o
fanatismo
que
invadía Eu-
ropa no sé-
culo XVI.
Agora,
Laiovento
publica o
Cuarto
libro, final
da serie
sobre o sim-
pático xigante. Segundo os es-
tudosos da obra do escritor da
Turena, este volume é unha
aceda crítica contra o Papado e
unha defensa da independencia
eclesiática francesa.♦

Esta nova
entrega,
do sempre
inquedante
Xurxo
Borrazás,
non conta
simple-
mente
unha
historia
morbosa.

Sexo nos Ancares
Borrazás conta a historia dun escritor arribista e
unha vella dunha aldea abandonada

FFIICCCCIIÓÓNN
1. AMOR E MÚSICA LIXEIRA.
Bieito Iglesias.
Galaxia.

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

3. O COXO DE VILARELLE.
Afonso Eiré.
Espiral Maior.

4. VERMELLA CON LOBOS.
Carme Blanco.
Xerais.

5. BAIXO MÍNIMOS.
Diego Ameixeiras.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. A TERRA QUERE POBO.
Xosé Luís Barreiro.
Galaxia.

2. UNHA ESPÍA NO REINO
DE GALICIA.

Manuel Rivas.
Xerais.

3. HISTORIA DE GALICIA.        
Ramón Villares.
Galaxia.

4. TAL ERA VIVIR.
Xosé Vázquez Pintor.
Xerais.

5. TEN QUE DOER.
Suso de Toro.
Xerais.

Tabela das letras

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

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

Xurxo Borrazás.                                                                                                X.E.A.
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Título: Teucro. O arqueiro de Troia.
Autor: Fernando Lillo Redonet.
Edita: Toxosoutos.

Teucro. O arqueiro de Troia, é
o elo lóxico coa liña editora de
Toxosoutos, a súa preocupa-
ción pola memoria vese reflec-
tida tamén na colección de na-
rrativa histórica (O soño do fal-
cón, A fuxida da Loba, A luz da
eclipse) que xa
conta con ca-
tro títulos e
que se  estende
aos comics
(Os Barban-
zóns, Compos-
tela. A historia
dunha len-
da,...) ou mes-
mo a outras
coleccións co-
mo ‘Fasquía’,
especializada
en biografías
de galegos ilustres, ‘Memora-
lia’, ‘Seitura’, a serie ‘Keltia’
ou ‘Trivium’ nesta última ani-
ñan os Premios de Historia
Medieval patrocinados pola
editora.

Teucro, o mítico fundador
da cidade de Pontevedra, é un
ser que está dividido entre os
dous bandos participantes na
guerra, mantén viva a tradi-
ción dos heroes que regresan
da Guerra de Troia mais nin-

guén cantou a sua viaxe como
fixo Homero con Odiseo. A
cultura clásica respira con forte
alento e non é dificil rastrexar
as pegadas de obras grecolati-
nas, xa que o autor manexa con
fluidez e soltura o mundo hele-
nico. Teucro atesoura no seu

ser todas as virtudes que atopa-
mos nun heroe clásico onde a
linguaxe é unha constante evo-
cación aos clásicos con abon-
dosas chiscadelas inxeridas
nesta atmosfera de historia e
ficción que conta cunha estru-
tura ambiciosa, onde hai tamén
unha comparación entre o mo-
noteísmo dos xudeus co polite-
ísmo do protagonista. Nada
neste romance fica ao chou, to-
do está minuciosamente plani-
ficado e estudado, a accion es-
tá dosificada pinga a pinga ao
igual que a información que
nos vai subministrando o autor.
É destacábel ‘A Nota Final’ on-
de Lillo, en complicidade co
lector, diferencia a realidade da
ficción, que xunto co glosario
de nomes fai imposíbel perder-
se ao ler o romance xa que en-
gade datos de abondo para lo-
calizar persoas e coñocer o seu
carácter, lugares, etc.

Teucro é unha novela de xé-
nero que axuda a normalizar a
nosa literatura e polo tanto a
nosa lingua, a diferenza do que
se está a publicar noutros idio-
mas esta obra garda no seu in-
terior a seriedade e a profesio-
nalidade de quen sabe que o
ben feito ben parece como xa
demostrou en A viaxe de San
Brandán (Navigatio Sancti
Brendani) en colaboración con
José Antonio González Marre-
ro. Esta obra é unha canteira do
mundo clásico e unha exalta-
ción da memoria como di o seu
protagonista “un home sen glo-
ria nin pasado e sen saber quen
é, deixa de ser un home.”♦

XOSÉ FREIRE

Esta é unha
novela de
xénero que
axuda a
normalizar
a nosa
literatura e
polo tanto a
nosa lingua.

En xeral, considérase que unha
crítica negativa é tempo perdi-
do, que só cómpre falar de li-
bros que pagan a pena. Esta
idea, ben que produce unha boa
conciencia, agacha dous com-
portamentos: a covardía dun
mundo intelectual que prefire
evitar os problemas, un mundo
no que só se arrisca un se pode
esperar un beneficio, un mun-
do no que falar ben reporta
moito, falar mal, nada; e o re-
xeitamento a atacar unha obra
cultural, sexa cal for a súa

cualidade, xa que é algo a pro-
texer en tanto obxecto cultural.

Falar só de libros bos pare-
ce boa cousa, unha actitude no-
bre xenerosa, razoábel. Mais,
que credibilidade pode ter unha

crítica se se confunde cunha
loubanza universal? Toda pai-
xón ten os seus furores. Pódese
falar de literatura sen furor
–sen paixón xa
se sabe que é
i m p o s í b e l ?
Poida que si,
non o vou ne-
gar. Mais en-
tón non se sin-
te amor pola
literatura, se-
nón afecto.
Como o que se
pode ter por
aquel vello parente que coñeci-
mos unha vez, cando nenos,
que morreu alá lonxe, en Nova
Zelanda, sen que volvésemos
velo nunca máis. Por outra par-

te. Non é verdade que a lou-
vanza unánime deita un cheiro
que alcatrea a cemiterio?

Sobre o segundo comporta-
mento, haberá que lembrar que
só se protexe ás especies en ví-
as de extinción? Se a poesía ga-
lega –a literatura galega en xe-
ral (a súa produción, a recep-
ción é outro cantar)– está en ví-
as de extinción, que avisen:
non dubidaremos en protexela.
E en declarala patrimonio uni-
versal do que sexa. Mais que
non nos confundan.

Claro que sempre hai ele-
mentos disgregadores, aso-
ciais, que desde a súa torreta
–non de márfil, precisamente,
non teñen tantos cartos como
para iso, infelizmente– achan

que se ben unha literatura sen
conflitos pode parecer viva, o
que se remexe aínda son os
borboriños dos intereses perso-
nais e das estratexias... proxec-
tados sobre un cadáver.

E a que veñen estas tontas
liñas? Pois por dubidar se es-
cribir ou non o que tiña pensa-
do do libro de poemas editado
por Positivas e autoría de Xu-
lio Cid Neira, Gasumelo, no
que o autor, con voz indigna-
da, adoita ceibar versos nos
que as palabras parecen trope-
zar unhas con outras; como
que ideoloxicamente talvez
esteamos de acordo, quizais...
pero...♦

X.G.G.

É adecuado escribir críticas negativas?

Haberá
que lembrar
que só se
protexe
ás especies
en vías de
extinción.

Terra e tempo
Nº 130. Xullo-agosto 04. Prezo 3 euros.
Dirixe: Xoán Carlos Garrido.
Edita: Fundación Bautista Álvarez.

Carme Vidal e Roberto
Vilameá entrevistan a Bautis-
ta Álvarez. Manuel Anxo Fer-
nández esculca na creación
da UPG hai 40 anos. Xavier
Vence analiza a importancia
de ENCE

na
economía
de
Pontevedra.
Néstor Re-
go
pregúntase
sobre o
futuro papel
que terá a
Cidade da
Cultura que se constrúe nas
aforas de Santiago. Xosé Ma-
nuel López, secretario xeral
do Foro Solidario Galego de
Venezuela, dá as claves para
entender o proceso bolivaria-
no. Issabel Kerdudo fai unha
viaxe pola Bretaña, terrá irmá
de Galiza mais aínda
descoñecida.♦

Imagen &
Comunicación
Nº 55. Agosto 04. Prezo 1,92 euros.
Dirixe: Uxío Fernández.
Edita: Imaco I&Co. Editor.

Este número publica un infor-
me económico financeiro
sobre as cifras que moven as
axencias de publicidade en
Galiza.
Dáse conta
da celebra-
ción da Se-
mana de ci-
nema de
Betanzos,
onde foi ho-
menaxeado
o produtor
Xulio
Fernández.
Selecciónan-
se as mellores ideas publicita-
rias que forman parte do V
Anuario de Creatividade
Publicitaria do Club de Creati-
vos. Inclúense fotografías do
director de cinema Xavier Vi-
llaverde e da leonesa Julia
González.♦

O Bugallo
Nº 29. Verán 04. Prezo 1,20 euros.
Edita: Colectivo Ecoloxista do Salnés.

Vítor Caamaño relata o
desencontro entre as londras e
os humanos. Thalictrum
critica os
desmontes
na comar-
ca do Sal-
nés. Óscar
Pérez
explica,
con moitos
exemplos e
bo humor,
en que con-
siste ser
ecoloxista. Encarna González
recolle citas e lendas sobre os
elefantes. Camilo Ojea recolle
diferentes enderezos
electrónicos que teñen a ver
coa ecoloxía.♦

As aventuras
do fundador de Pontevedra
Fernando Lillo recupera
un personaxe esquecido da guerra de Troia

Detalle do Vaso Chigi, século VII a.C. que serve de portada do libro de Fernando Li-
llo Redonet, Teucro, o arqueiro de Troia.



Do visionado de Mar adentro
despréndense, de entrada, dúas
constatacións. A primeira fai re-
ferencia ao cinema de ou con
produción galega e non resulta
precisamente positiva, xa que lo-
go volve demostrar que, bardan-
te algunha excepción restrinxida
a eidos moi concretos da indus-
tria audiovisual –pensamos no
xénero da animación– ou a certos
autores singulares –reparemos
nas Belas dormentes (2001), de
Eloy Lozano, por exemplo–, a
meirande parte dos –poucos– tí-
tulos verdadeiramente apreciá-
beis aparecidos ao longo da últi-
ma década que contaron con par-
ticipación das nosas empresas ou
institucións foron escritos e diri-
xidos por cineastas foráneos, co-
mo foráneos foron, asemade, os
seus principais responsables téc-
nico-artísticos. Doutra maneira, a
filiación galega deses filmes re-
sulta bastante dubidosa –alén do
traballo dun número de intérpre-
tes e técnicos variábel segundo o
proxecto– se a entendemos den-
de o pleno sentido do termo.

A segunda constatación atin-
xe á plena confirmación das po-
sibilidades e astucia de Alejan-
dro Amenábar como cineasta
(cineasta total, ademais: desta
volta, coprodutor e coguionista,
director, músico e montador).
Unhas e outra amosadas, aínda
que de xeito irregular, nas súas
dúas primeiras obras –Tesis
(1996) e a moito máis incon-
sistente Abre los ojos (1997)– e,
de maneira máis contundente, en
Los otros (2001). Respecto desta
última, Mar adentro presenta,
ademais, e malia o que poida se-
mellar a primeira vista, algúns
paralelismos a maiores do co-
mún á filmografía amenabariana
–o establecido pola presenza,
dun xeito ou doutro, da morte
como temática nas súas tramas–:
ambas insírense nun discurso xe-
nérico –alí, o terror; aquí, o me-
lodrama– e ambas se desenvol-
ven mormente en espazos pecha-
dos. É, precisamente, nestas dú-
as eleccións e nas estratexias se-
guidas por Amenábar para poñe-
las en escena onde podemos de-
tectar a súa mentada astucia. 

Por unha banda, a elección
dun marco xenérico resultaba
moi operativa neste caso, propi-
ciando unha doada conexión co
espectador; pola outra, a (moi)
arriscada decisión de filmar os
derradeiros, intensos e –cando
menos, no Estado español– coñe-
cidos episodios da vida dun Sam-
pedro condenado a unha perma-
nente inmobilidade na súa cama
comportaba o evidente perigo de
paralizar a súa vez o devir narra-
tivo do filme. De aí que, calcula-
da, case matematicamente ao
longo da metraxe, o director re-
corra a unha serie de secuencias
exteriores para ventilar a historia.

Respecto disto último, algúns
comentaristas(1) detectaron como
o filme desenvolve unha doble
operación: a remisión ás formas
dun (sub)xénero hollywoodiense

xa moi codificado (e, polo tanto,
comercial), o do melodrama con
discapacitado; e os recursos á lu-
minosidade, ao vitalismo da
montaxe e mais á fusión (polo de-
mais, exemplar) de drama e hu-
mor para facer máis dixeríbel un-
ha historia de renuncia dolorosa.  

A este deseño pertence, de
feito, a que –sempre ao noso en-
tender– constitúe a secuencia
máis prescindíbel da película:
aquela na que o traslado en am-
bulancia de Ramón Sampedro
cara ao xulgado convértese nun-
ha viaxe tinxida do rexionalismo
máis tópico dende a Galiza tradi-
cional –e eterna– ata a eclosión
desa modernidade representada
polos parques eólicos (momento
no que agroma o máis salvábel
da secuencia devandita, cortesía
do talento interpretativo de Bar-
dem: a expresión do seu rostro
fronte a esas instalacións nunca
vistas), vestida en todo o traxec-
to pola colaboración musical
dun Carlos Núñez cada vez máis
estandarizado. 

Porque o certo é que, alén do
seu aparente verismo (obrigada
mención para o traballo de Sonia
Grande co vestiario e para o recen-
te e xustamente galardoado co
Premio Nacional de Cinematogra-
fía Javier Aguirresarobe na foto-
grafía, sen esquecer o deseño de
maquillaxe de Jo Allen), Mar
adentro revélase como unha pelí-
cula pensada, calculada, medida e
deseñada ata o máis mínimo deta-
lle. Queríase un filme notábel, des-
de logo. Mais tamén un filme que
delongase o status crítico e –im-
portante– comercial acadado polo
seu precoz facedor. E abofé que
ambos obxectivos foron consegui-
dos, como a estas alturas xa sabe-
mos (gran éxito –aínda por riba do
agardado– de recadación, recoñe-
cemento crítico, importantes pre-
mios no Festival de Venecia, dis-
tribución internacional...). Sen dú-
bida, para realizar Mar adentro
fiouse moi fino. E non só a través
das estratexias de construción na-
rrativa antes mentadas, destinadas
a combinar a dor co goce estético
–lembremos outra celebrada se-
cuencia: a que ilustra a capacidade
de Sampedro para poder voar nos
seus soños, constituída polos tra-
vellings aéreos que a través dos
montes van dar ao mar acompaña-
dos de aires musicais célticos, todo
un “conjunto muy new age”

[Quim Casas dixit]. Tamén a tra-
vés dun intelixente posicionamen-
to fronte ao mercado, en principio
progresista, ao que en teoría vai di-
rixido de xeito preferente. Daque-
la, maniféstase como un filme po-
liticamente moi correcto no que
agroma –ou se normaliza– a pre-
senza, por medio dos subtítulos, de
linguas como o catalán e o galego.
Ben está. Aínda que, no noso caso,
a utilización do galego deveña un
tanto aleatoria dende o punto de
vista da verosimilitude: existen
moitas secuencias entre familiares
e veciños de Sampedro que, en pu-
ridade, deberían estar faladas en
galego (aquí, o idioma vén e vai,
non como entre os personaxes ca-
taláns).  É dicir, diversidade lin-
güística si, pero ata certo punto (o
marcado polos intereses indus-
triais).

Non se quera ver nalgunhas
das cuestións ata aquí expostas
unha vontade por descalificar
dalgunha maneira os (moitos)
méritos que presenta Mar aden-
tro. Entre outras cousas, porque
as operacións realizadas polos
seus responsá-
beis na procura
de combinar
calidade e co-
mercialidade
son perfecta-
mente lícitas.
Coidamos, non
embargante ,
que logo dun-
has primeiras
semanas de
impacto me-
diático, crítico
e receptivo,
compría expór unha reflexión
verbo das estratexias seguidas
na elaboración do seu discurso
(e mesmo poñer en cuestión al-
gunhas delas). 

Agora ben, iso non quita para
que, sen ir máis lonxe, a invoca-
ción que en diversos medios fixo
Amenábar do melodrama como
xénero de referencia á hora de
construír o seu filme devisen de
certo pertinentes. Sabemos que
abordar unha adaptación cinema-
tográfica dunha historia real des-
tas características (o seu carácter,
a súa difusión e repercusión no
momento, etc.) tiña moito perigo
(como demostrou no seu mo-
mento o telefilme de produción
galega Condenado a vivir, reali-
zado por Roberto Bodegas).

Mais, neste caso, os recursos uti-
lizados para espertar a emoción
do espectador son nobres, como
corresponde ao xénero invocado,
desenvolvéndose unha posta en
escena alonxada da pornografía
sentimental, do dramón desafo-
rado e sensibleiro, da procura de
respostas emotivas primarias.
Hai unha cabal comprensión da
esencia do melodrama cinemato-
gráfico, por exemplo, nese plano
con Joaquín (Joan Dalmau) a ca-
rón da cama antes ocupada sem-
piternamente polo seu fillo e ago-
ra baleira; unha cama que aínda
desprende a calor do corpo de
Ramón (unha calor que nós po-
demos percibir: sensación enor-
memente difícil de conseguir ci-
nematográficamente e que reflic-
te a enorme solvencia dos impli-
cados na realización deste filme);
unha cama que, en definitiva,
transformouse no leit motiv me-
lodramático: nese obxecto repre-
sentativo dunha ausencia que, en
palabras de Juan Miguel Com-
pany, provoca unha ferida, unha
laceración no personaxe.

Mar adentro vaise configu-
rando nun sutil e graduado
crescendo que desemboca con
elegancia e sinceridade no
(francamente) emocionante tra-
mo final: a conversa telefónica
con Gené, a non explícita pero
sabida despedida dos seus fa-
miliares cando o voluntario
traslado de Sampedro a Boiro, a
secuencia de Rosa e Ramón
fronte ao crepuscular venta-
nal... Uns minutos ateigados de
emocións e de contida dignida-
de en todos os personaxes, en
coerencia coa vontade do filme. 

Unha vez máis, Amenábar
amósase como un cineasta que
domina as claves da linguaxe ci-
nematográfica e como un esplén-
dido director de actores.Valla co-
mo mostra o mentado abandono
por parte de Ramón da casa fami-
liar, un dos momentos fortes do
filme, filmado cun admirábel tra-
ballo no encadre e tratamento das
emocións: a incontrolábel aperta
do rapaz, Javi; o pranto agridoce
de Manuela (a cuñada de Ramón
é un dos personaxes tratados con
máis agarimo ao longo do filme,
culminando neste primeiro plano
en contrapicado verdadeiramente
enaltecedor da súa persoa a xeito
de postrema homenaxe); a expre-
sión –corporal, xestual– do seu ir-
mán José... Polo demais, o estre-
mecedor rexistro de Celso Buga-
llo e Mabel Rivera nesta secuen-
cia lévanos –unha vez máis– a un
punto: aquel que sinala a case
única veta ata o de agora verda-
deiramente valiosa na canteira do
noso audiovisual, a dos intérpre-
tes (como nos últimos anos veñen
de demostrar, a nivel estatal, toda
unha serie de nomes(2)). Aínda
que o recoñecemento débese es-
tender, como así se ten feito, ao
resto do reparto. Á inesperada
aportación de Belén Rueda, á so-
bria pero intensa prestación de Jo-
an Dalmau, á empatía que provo-
ca Clara Segura ou ás case incri-

beis mímeses acadadas por Lola
Dueñas e Javier Bardem respecto
dos seus referentes reais(3). Neste
eido cómpre apreciar o mérito de
Amenábar e Gil (e mais, supoñe-
mos, dos lingüístas que os axuda-
ron) na escrita dos diálogos, no
seu oído para os mesmos. 

Non imos insistir noutras
cuestións xa salientadas a estas al-
turas polos numerosísimos co-
mentarios e textos críticos que pro-
moveu este filme dentro e fóra do
noso país. Unha moi común partiu
do recoñecemento ao traballo de
ficcionalización realizado a partir
de feitos acaecidos na realidade e
moi coñecidos, no que se conside-
rou un modélico traballo de adap-
tación cinematográfica (Amená-
bar non quería facer un documen-
tal: o seu obxectivo era manter un-
ha “fidelidad al espíritu y no a la
letra”; de aí que, por exemplo,
procedese a suprimir personaxes
reais ou a condensar outros nun
só); outra abondou no posiciona-
mento do filme, respectuoso con
todas as opcións fronte á eutanasia
(nunha atmosfera na que quizais
renxe o tratamento dado ao episo-
dio no que irrompe o sacerdote en-
carnado por José María Pou). Pola
nosa banda, nós gustamos da mo-
dulación poética que, xa desde o
mesmo título do filme e fundándo-
se nos textos legados por Ramón
Sampedro, preside as etapas desa
viaxe cara á morte que non é outra
cousa que un canto á vida.

Simplemente queremos re-
xistrar ao remate como, á marxe
das súas maiores ou menores
virtudes fílmicas, cando menos
Mar adentro contribuíu –e só
por iso hai que agradecer a súa
existencia– a reabrir en todos os
ámbitos (sociais, políticos, mé-
dicos...), independentemente
das intencións dos seus crea-
dores, o sempre delongado de-
bate sobre o dereito a unha mor-
te (a unha vida) digna decidida
desde a liberdade do individuo.
Para que logo algúns digan que
o cinema soamente é un medio
de entretemento...♦

XOSÉ NOGUEIRA

(1) Véxase, por exemplo, Carlos F. He-
redero, “Exorcismo vitalista”, en El Cultu-
ral, 2-9-2004, pp. 36-37.

(2) Aos que prometen sumarse outros. A
aínda descoñecida fóra de Galicia Mabel Rivera
provocou o comentario admirado de Diego Ga-
lán: “¿de dónde ha salido este asombro de ac-
triz?” [El País, 3-9-2004, p. 35]. Cómpre valo-
rar ese recoñecemento no que vae e non conver-
tilo demagoxicamente, como se fixo nestas pá-
xinas [A Nosa Terra nº 1.141, 9/15-9-2004, pp.
4-5], nun sinal de ignorancia ou desprezo cara a
Galiza por parte de Galán por non coñecer a se-
rie Pratos combinados. Se cadra, o/a autor/a de-
se comentario coñece a fondo todas as series te-
levisivas producidas e emitidas polas canles da
FORTA. En calquera caso, esa non ten por que
ser obriga do cronista cinematográfico.

(3) Xa foron publicadas aquí [A Nosa Te-
rra nº 1.141, 9/15-9-2004, p. 24] as declara-
cións de Ramona Maneiro (Rosa, no filme) nas
que esta manifestaba a súa divertida sorpresa
ao ver a Lola Dueñas camiñar coma ela e re-
producir os seus xestos. Canto a Javier Bar-
dem, e máis alá da súa perfecta caracterización,
recomendamos a calquera que escoite as cintas
que recolleron, en diversas ocasións, as decla-
racións públicas de Sampedro; decatarase así
de que o actor non só cravou o acento, tamén o
seu peculiar ritmo na fala, na entonación...
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Mar adentro, a poética do libre albedrío

Os recursos
para
espertar
a emoción
son nobres,
cunha posta
en escena
alonxada da
pornografía
sentimental.



Lugrís podería ser o núcleo
central dun Museo do Mar?

Os procesos de creación
dos museus, e en particular o
do Mar de Vigo, son comple-
xos. Pero claro que Lugrís po-
día ser un eixo central, e César
Portela, o arquitecto do edificio
xunto co Aldo Rossi, coñeceu-
no e é un namorado da súa
obra. Por outro lado a recupe-
ración da obra de Lugrís é re-
cente. A antolóxica máis com-
pleta foi a que fixen con Rosa-
rio Sarmiento no ano 1997, co
Museu xa moi avanzado.

A onde teríamos que ir pa-
ra seguirlle a pista ás obras en
exposición de Lugrís?

É un pintor dunha produción
ampla. A descuberta da pequena
ermida dos Santos Reis en Bueu,
cando a mostra de 1997, foi do
máis gratificante daquel traballo
pola repercusión popular que tivo.
Daquela apareceron vinte debu-
xos esquencidos, que agora están
expostos no concello. O que entón
suxerín publicamente é unha Rota
Lugrisián, que tería un lugar deci-
sivo na cidade na que morre, en
Vigo: a partir da peza mestra do
Museo de Castrelos, a Habitación
do vello mariñeiro e do Gran Ho-
tel, onde fixo murais ou na libraría
de meu pai, Librouro que tivo
moito tempo exposto un mural de
Lugrís... A ruta despois seguiría
por Bueu, Malpica, Santiago, a
Igrexa de Vilaboa perto da Coru-

ña e na propia capital herculina,
cando se poda disfrutar das pezas
que foi adquirindo Caixa Galicia e
algúns murais. Mesmo podría
chegar a Ferrol, porque hai unha
peza no Museu Naval, posibel-
mente procedente do Azor, que
decoraran con obra de Lugrís. Co-
mo se ve é unha obra que está nos
museus e en lugares de lecer, por-
que en Santiago aínda está o mu-
ral do Nova Galicia. A rota sería
tamén unha homenaxe á beiramar
galega, un vieiro de ensoñacion
náutica e de identificación co po-
bo, que é unha característica nu-
clear da obra de Urbano Lugrís.

O mar é unha presenza
monotemática.

Era un home que proxecta-
ba a súa entrega vital e artística
cara ese espello mítico que é o
mar. Para el case unha relixión,
unha ideoloxía, unha razón de
ser autosuficiente. O mar é o
inconsciente, e en Galiza e Por-
tugal a saudade e o concepto do
alén non existiría sen ese con-
cepto oceánico, de infinitude.

Unha idea actualizada na
película Mar adentro.

Un personaxe como Ramón
Sampedro tamén reflicte ese ra-
ro fascinio do mar, do que nós
mesmos non temos conciencia
abondo. Hai razóns metafísicas
para achegarse a Lugrís e á tras-
cendencia do alén e a súa comu-
nicación cos devanceiros.

A pintura no tempo de Lu-

grís non tiña a importancia
mercantil de hoxe. Os murais
eran un xeito de facer diñeiro?

Tamén, pero o que funciona-
ba até os anos sesenta era o troco.
Para Lugrís os murais cumprían
unha función de supervivencia
pero tamén de gratificación por-
que desexaba sentir o latexo do
popular, sen teorías nen ideoloxí-
as. Cunha actitude semellante ao
de Álvaro Cunqueiro. Unha
anécdota descríbeo moi ben: Lu-
grís entran na taberna do Elíxio,
senta nunha mesa seguindo o seu
ritual cotián e ao pouco tempo
aquela mesa do solitario conver-
tíase nunha festa. Para entender a
Lugrís hai que comprender ese
carácter senlleiro e melancólico
misturado coa súa pulsión comu-
nitaria. Era un home de grande
intelixencia e cun engado enor-
me. Teríamos que falar do Lugrís
orador, do poeta e narrador, do
pintor, do debuxante e do multi-
millonario en anécdotas.

Dicía que obra de Lugrís
decorou o Azor, o barco de
recreo de Franco, pero ao
tempo cóntanse anécdotas do
seu antifranquismo.

El chegaba a dicir nos anos
últimos, nun contexto político
moi radicalizado, que tivera vi-
sitas da policía porque exten-
dera o rumor de que había sus-
tancias tóxicas nas pinturas do
Azor. Penso que a anécdota non
é real pero é unha resposta dis-

tinta da que daría Cunqueiro, e
explícase no contexto dun anti-
franquismo social xeralizado.

Esa bohemia que conta
dos anos sesenta non agacha
que aquelas eran biografías
vividas por completo baixo a
ditadura. Como condicionou
a Lugrís o franquismo?

El era un supervivinte do xe-
nocidio intelectual do 36. Seu pai,
Manuel Lugrís, era maior e qui-
zais por iso non foi asesinado, pe-
ro a paisaxe na que viviu foi a dun
crime de todos os principais artis-
tas, pintores, poetas... Díaz Bali-
ño, Huici, Francisco Miguel e tan-
tos outros. Naquel contexto liber-
ticida Urbano Lugrís conseguiu
facerse un sitio. A ensoñación e a
imaxinación era a súa patria libe-
rada, o seu país libre. Cando se
crea a revista Atlántida, da que el
era a alma máter, e parecía que se
abría unha fenda de luz, secues-
tran no ano 1954 o número cator-
ce, que estaba adicado a Valle-In-
clán e prohíben a publicación. 

Cal foi a recepción que ti-
vo a súa pintura na época?

Tivo momentos de éxito so-
cial e vendeu exposición entei-
ras, e nos tempos últimos tiña xa
unha cotización importante, pero
el administraba fatalmente o seu
diñeiro. Era como se o seu mun-
do non tivese que ver cos cartos.

“Pinto en galego, razón
pola que non podo ser realis-
ta”, aseguraba Lugrís.

Metín, a pé feito, esa decla-
ración nunha entrevista en Vida
Gallega. Era unha magnífica
autopoética da súa obra e da súa
pintura. Reivindicaba así o le-
gado nórdico, da ensoñaciñón,
do bosque: o mundo céltico. To-
da esa imaxinería que entremis-
tura datos históricos e elabora-
ción literaria, da que un senllei-
ro cultivador era o seu padriño
Fuco Tettamancy ou seu pai,
paira sobre a súa obra. Non se
poden arredar os datos da pro-
posta plástica de Lugrís, ou de
calquera programa estético, do
contexto ideolóxico e literario.

Creou escola?
Deixou unha impronta que

se pode rastrexar. En Lodeiro e
as pinturas do mar; en Eugenio
Granell, que coñecía ben a Lu-
grís e sobre todo en Mario Fer-
nández Granell que é onde dei-
xou a pegada máis fonda. Pero
hai xente fóra de Galiza que se
recoñecen seguidores de Lu-
grís. El expuxera na Sala Ma-
carrón nos anos 40 e tivo unha
mostra en Montevideo. Pero a
exposicion dos anos 90 da an-
tolóxica no Círculo de Bellas
Artes de Madrid foi un punto
de inflexión ao recoñecemento.

En que -ismo podemos si-
tuar a súa obra?

A relación máis importante é
co realismo máxico de entregue-
rras. El mantivo fidelidade ao
longo de todo o seu proxecto es-
tético, que era un reencontro coa
realidade, pero sometida ao que
Freud chamaba extrañamento, o
lonxe no perto segundo Benja-
min. Unha vivencia póstuma
dos obxectos e das cousas, como
se todo ficase convertido nunha
natureza morta. O océano per-
mite iso, porque é o inconscien-
te, o faiado das lembranzas. El
mantén esa fidelidade á vangar-
da internacional dos anos vinte e
así se explica a conexión entre
Cándido Fernández Mazas,
Francisco Miguel, Maruxa Ma-
llo e Urbano Lugrís.

Esa fidelidade mantena a
pesar da desconexión que se
produce despois do holocausto
do 36.

Por iso hai un milagre lugri-
sián, porque consegue seguir
desenvolvendo con coerencia
esa proposta pictórica arredor
da iconografía do mar, nun con-
texto cultural precarizado. Por
iso os historiadores da pintura o
teñen que clasificar como un
raro. Todo Lugrís é unha illa,
unha borbulla oceánica.

Vostede conta anécdotas
de vello que parecen brican-
deiras de neno. Está esa pe-
gada de inxenuidade infantil
na súa pintura?

Se queres ver sempre o mun-
do como a primeira vez tes que
ser como un infante, todo ollos. A
ollada infantil ten valor como res-
posta de liberdade fronte á socie-
dade administrada. En Lugrís hai
un interés conscente de rexeitar a
vida adulta como espazo de com-
promisos, prazos, convencións...
Tiña un carácter libertario, que re-
xeita o poder, e así hai que situar
as súas infinitas anécdotas que o
conectan sempre co popular. El
prefería vivir con intensidade e
así temos que entender as súas
continuas provocacións.♦
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Antón Patiño
‘A imaxinación era a patria liberada de Urbano Lugrís’

XAN CARBALLA

Urbano Lugrís, o pintor do mar, o que nos sumerxe no noso inconscente mergulla-
do, é o personaxe que relata o pintor Antón Patiño nunha recente monografía da co-
lección Esencias (A Nosa Terra). Patiño é o principal especialista no pintor coruñés.

XAN CARBALLA



Título: Manifesta 5, Europena Biennial of 
Contemporary Art.
Lugar: Donostia e Pasaia.
Datas: Até o 30 de setembro.

No verán, algúns viaxeiros
aproveitan a visitar, oh milagre,
exposicións. Disque é turismo
cultural e que está en ascenso.
Uff non sei, malia o aire acon-
dicionado dos espazos expositi-
vos as praias están tan cheas e
os chiringuitos tan ateigados…
e lígase tan pouco nos mu-
seus… Aquí en Galiza tiñamos
as exposicións do Xacobeo, por
se se vos esqueceran, uff que
preguiza: son tan resabidas, tan
pouco imaxinativas... Pero en
que mundo habita esta Conse-
llería de Cultura nosa? Cómpre
lembrarlles que hai un sector da
poboación xacobea interesada
na arte contemporánea? 

Pontevedra vén de ter tamén
un reclamo estival na oferta cul-
tural galega, á súa 28 Bienal, or-
ganizada pola Deputación, sí a
que preside Rafael Louzán, a
quen por certo pediríalle encare-
cidamente que salvase a Bienal,
a él quen gosta de darlle aires no-
vos á institución que preside, e

un día sí e outro tamén ou se
anuncia na prensa da provincia
cos cartiños que deu para iso ou
para aqueloutro ou fotográfase
en Vigo, praza que, disque, que-
re coidar. Ben, dicía que Louzán,
debería (léame señor presidente
s’il vous plait) facer algo con esa
Bienal tan antiga, tan gloriosa en
tempos, que agora esmorece sen
que ningúen lle mire os ollos. Un
patrimonio cultural galego de tal
importancia precisaría que o so-
corresen. Señor Louzán, eu teño
a solución: cree unha fundación,
sí a Fundación Bienal de Ponte-
vedra, cree un órgano autónomo,
estábel e permanente de xestión
da Bienal, cun comité no que es-
teñan representadas novas mira-
das, con representantes de todos
os estamentos do mundo da arte
contemporánea, que sexan di-
versos e plurais e póñaos a traba-
llar a prol dun evento que pode-
ría rexurdir como o que foi en
tempos. E, sobre todo, sepáreo
orgánicamente do Museu de
Pontevedra, eles xa teñen dabon-
do co que teñen. Señor Louzán,
O Renovador, insúflelle novos
folgos, unha terapia de choque
radical e profunda a esa Bienal

que vostede preside e faga algo
máis que asinar o texto introduc-
torio do catálogo. Os galegos
precisamos unha Bienal de Pon-
tevedra que volva a ser tida en
conta, respectada e visitada na
península. E
esa deriva na
que se atopa,
esa mediocri-
dade organiza-
tiva, esa me-
dianía de
obras, de selec-
ción de artistas,
de montaxe, de
imaxe corpora-
tiva, de publi-
cidade, de des-
vencellamento
coa cidade, coa
provincia, coa cidadanía, co
mundo da arte, cos profesionais
da arte poderase restablecer para
as vindeiras edicións (dentro de
catro anos será a 30 edición!). A
importancia dunha Bienal como
a de Pontevedra non pode de-
pender a tempo parcial do perso-
al do Museu de Pontevedra, non
pode xestionarse de xeito tan fe-
ble e precario, precisa un corpus
operativo estábel e dinámico.

Que mágoa dilapidar un patri-
monio e unha historia así. Outros
en cambio tratan de subirse ao
carro e xa están inventado unha
BIACS 1 (Bienal de Arte Con-
temporánea de Sevilla) a cele-
brar entre outubro e decembro
deste ano e aí está a aínda novi-
ña de Valencia, en fin…

E por iso, tamén, a Deputa-
ción Foral de Gipuzkoa, en
entente co Concello de Donos-
tia-San Sebastián e a Consellería
de Cultura do Goberno Vasco,
administracións por certo non
todas coincidentes no seu signo
político, estiveron a patrocinar e
promover a chegada este verán a
Donosti da Manifesta, unha Bie-
nal con sede administrativa en
Amsterdam, ideario europeísta e
de apoio a arte xove que viaxa
cada dous anos a unha sede dis-
tinta, anteriormente estivo en
Rótterdam, Luxemburgo, Ljubl-
jana (Eslovenia) e Frankfurt.
Manifesta é unha fundación pri-
vada, cun padroado interna-
cional, que se financia con fon-
dos da Comisión Europea e os
patrocinadores atopados en cada
cidade-sede. As institucións de
Donosti e o País Vasco volcá-

ronse no seu desenvolvemento,
facendo desta Bienal, un adianto
programático do que vai ser o
futuro Centro Internacional de
Cultura Contemporánea no anti-
go edificio de Tabacalera. Da-
quela, a cidade viviu a Manifes-
ta como algo propio, dende a
festa de inauguración, pasando
polo coidado posto na repercu-
sión mediática até o feito de es-
tar as rúas cheas de estrelas ro-
sas (o símbolo da Bienal) que
lembran decote ao transeúnte o
evento. As exposicións, que
ocupan non só as coñecidas do-
tacións culturais da cidade (Mu-
seu de San Telmo, Koldo Mitxe-
lena e o Kubo Kutxa do Kursa-
al, xa saben: o edificio de Mo-
neo) marcharon tamén cara á
periferia, á degradada e obreira
Pasaia, alí están, nunha fábrica
abandonada chamada Casa Ciri-
za, as pezas dun bo fato de artis-
tas que se mergullan coa arque-
oloxía industrial nun diálogo
que eu atopei moito máis suxe-
rente e ricaz que nas albas de-
pendencias dos espazos cultos e
ensimesmados do centro de Do-
nosti. Logo, perto de alí, nun ve-
llo asteleiro, Ondartxo, onde a
máis de asistir ao espectáculo
dunha bahía moi fermosa, per-
corríase unha instalación de Jan
de Cock que reconstrúe en aglo-
merado un labirinto de cuartos e
dependencias en connivencia
cos refugallos da abandoada in-
dustria. De Manifesta 5, eu des-
tacaría a coidada e exquisita
montaxe das pezas e mesmo o
suxestionador de descoñecer a
moitos dos nomes presentes,
que lonxe de ollar como un han-
dicap eu vexo como recoñece-
mento á vitalidade e amplitude
da nómina de artistas mozos eu-
ropeos. Si concordo, en cambio,
na crítica unánime que artistas e
críticos fixeron a respecto da
pouquísima atención prestada
polos comisarios Marta Kuzma
e Massimiliano Gioni aos artis-
tas bascos e españois, tan esca-
samente representados. Unha
mágoa, porque ese virar ás cos-
tas cara ao escenario peninsular
é, ademáis de profundamente in-
xusto, un exercicio de suma ig-
norancia. Co fértil que é o pano-
rama artístico vasco!♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN

Nº 1.143

Do 23 ao 29 de setembro de 2004

Ano XXVII

Dúas mostras de arte contrapostas
Visita á Bienal de Pontevedra e á Manifesta de Donostia

Señor
Louzán,
eu teño
a solución:
cree unha
fundación,
sí a
Fundación
Bienal de
Pontevedra.

En 1996 saía do prelo a expe-
riencia multidisciplinar títula-
da Nadir, un libro e un disco
no que moitos viron un elo
coa experiencia de Rompente,
pola participación de Manuel
M. Romón. Mais o certo é que
esta experiencia poética ía
moito máis aló. Era un canto á
linguaxe e á sensibilidade no
que formaban un todo a poe-
sía, saída da man de Romón; a

música, da que era autor Xu-
lián Hernádez e que se distan-
ciaba do seu devalar cotián; e
a pintura, de Alberto de Sou-
sa, arquitecto, músico e pintor
en partes iguais, un home que
amaba os libros e que embele-
ceu espazos da cidade adica-
dos a eles. Quen non mercou
en Versus o na remozada Cer-
vantes?

Nadir é a permanencia, o

estar. Escribe Romón no bo-
nus track, título do CD que
acompaña o libro, onde se
volven atopar os tres, coma
nunha encrucillada inevitá-
bel. “Imos comenzar aquí on-
de todo remata, no bordo do
abismo” continúa máis adian-
te o poeta de Rompente “no
bordo dun país sobre o que
meditamos sentados no borde
da estrada, esmagado polo

peso dos anos e das choivas”
Nadir é o comezo para

abrirse a outras realidades ar-
tísticas, a outras linguaxes, a
outras poéticas, onde a palabra
só é un soporte máis que se
comparte coa pintura e coa mú-
sica. Agora coa reedicion ten-
taremos que non pase desaper-
cibido como a primeira.♦

X. FREIRE

Reedítase Nadir,
a experiencia multidisciplinar de Rompente
O mundo da cultura homenaxea a Alberto de Sousa o 23 de setembro

Alberto de Sousa.

Dous exemplos do exposto na Manifesta 5. Unha obra de Conrad: Shawcross; e outra de Andrea Faciu: Le luneux, 2003. Video, 3 min 40 sec.



Co obxectivo de “cubrir un ba-
leiro educativo no mundo da mú-
sica galega” naceu no 2000 na
comarca do Deza o Conservato-
rio de Música Tradicional e Folk
de Lalín. Despois de cinco anos
de traballo continuo xurde no
seo do conservatorio un novo
proxecto, a creación da primeira
escola de folk para cativos, de
entre cinco e doce anos. Dirixida
por Ugia Pedreira, e con Guadi
Galego como profesora de canto,
Edelmiro Fernández na gaita,
Óscar Fernández na zanfona e
Chuco Estevez na percusión, a
experiencia dará comezo o vin-
deiro sábado 16 de outubro, para
a que se conta cun total de trinta
alumnos da comarca.

“Queremos que os nenos ga-
legos poidan ter unha educación
integral dentro dun ambiente mu-
sical onde compartan a música
distintas xeracións coas mesmas
ansias de xogar, construír e me-
drar coa música feita desde aquí”,
explica Ugia Pedreira, directora
do Conservatorio de Musica Tra-
dicional e Folk de Lalín e coordi-
nadora deste novo proxecto.

A escola infantil, como indi-
ca a propia Ugia, é un “espazo

no que se fai e se crea música
partindo do coñecemento das
melodías, das cancións , dos rit-
mos, dos xéneros, dos instru-
mentos e da literatura tradicio-
nal”. Este ano, que se presenta
como unha sorte de experiencia
piloto, as aulas de instrumentos
serán abertas, para que os alum-
nos teñan un período de experi-
mentación e de aproximación a
varios instrumentos antes de que
poidan facer a escolla.

Ademais das clases ordina-
rias todos os sábados pola mañá
centradas na gaita, a frauta, a
percusión, o canto e na introdu-
ción á música popular, desenvol-
veranse durante os primeiros
meses toda unha serie de activi-
dades paralelas, entre as que se
inclúe obradoiros de composi-

ción por ordenador, intercambios
con outras escolas musicais e di-
ferentes audicións.

Con todo, preténdese que es-
te sexa “o primeiro paso para
adiantar a formación de futuros
músicos folk, e un paso máis na
construción dunha realidade máis
forte, máis críbel e sobre todo,
máis respectada”, como indica a
directora do conservatorio.

Folk como ferramenta

A escola nace co obxectivo de
“deseñar un currículo para o en-
sino da música tradicional gale-
ga na infancia”. Como indica
Ugia Pedreira, o que se pretende
é que “os nenos reciban os coñe-
cementos elementais para o de-
senvolvemento desta disciplina e

empreguen a música galega de
raíz como ferramenta na súa cre-
atividade musical”.

Para conseguilo, este ano a es-
cola infantil folk botou man do
profesorado do Conservatorio de
Música, entre o que se atopan al-
gúns dos músicos dos grupos tra-
dicionais e de folk do país. Mem-
bros de Chouteira, Os Cempés,
Berrogüetto darán clase durante o
curso 2004-2005 xunto con Ro-
berto Salas ou Pedro Pascual, quen
dará clases centradas no acordeón
diatónico. Todo o proxecto está
coordinado por Pilar Araujo, for-
madora infantil en Londres que
ten dirixido corais e formado esco-
las musicais de barrio en distintos
lugares de Inglaterra. 

A pesar de que o curso está
centrado na música tradicional ga-

lega, tamén se abrirá ao coñece-
mento de outros sons do mundo.

Pódese dicir que a escola de
folk infantil de Lalín é a primeira
iniciativa deste tipo que se desen-
volve no país. Non embargante,
para a directora o feito de ser a
única non é decisivo. “ Se non se
di nada novo, compre facelo me-
llor ca antes. Niso estamos, cre-
ando unha realidade alternativa”.

Primeiros pasos

Despois de cinco anos dando clase
no conservatorio de música tradi-
cional e folk de Lalín a rapaces de
Lugo, Ourense, Santiago, Vigo ou
Serra de Outes, o empurrón final
para botar a andar esta iniciativa
veu da man dos obradoiros infan-
tís realizados en Pontevedra con
motivo da celebración do Ano da
Música. “Organizamos o ciclo de
músicas tradicionais, -indica Ugia
Pedreira-, os obradoiros infantís
foron un auténtico suceso, tanto
pola calidade como pola cantidade
de alumnos. Gustaron moito da
música popular, do xeito aberto,
participativo e pedagóxico das au-
las, e os país aprenderon e gozaron
do mesmo xeito”.♦Nº 1.143 ● Do 23 ao 29 de setembro de 2004 ● Ano XXVII

De maior... músico folk
MAR BARROS

Despois de cinco anos, este outono ábrese en Lalín a primeira escola de folk infantil, que acollerá un total
de trinta cativos e estará dirixida por Ugia Pedreira, ex compoñente de Chouteira e fundadora de Marful.



Reperkusión. Esa é a palabra que
ben pode definir o que aconteceu
entre o venres 17 até o domingo
19 en Allariz. Un termo conciso
que lle dá nome a un dos festivais
menos convencionais que se ce-
lebran no país, un festicursiño no
que se promove o multiculturalis-
mo e a mestizaxe coa música co-
mo fío condutor e o malabarismo
como actor invitado.

Preto de seis mil persoas pa-
saron pola vila allaricense, se-
gundo a organización, moitos
deles atraídos pola singularidade
da cita, xa que ademais de con-
certos e espectáculos audiovi-
suais durante a noite, o festival
incluíu cursiños de malabares,
de circo, de danza e percusións
brasileiras e africanas e un mer-
cadiño artesanal.

Despois de que o ano pasa-
do se celebrase a primeira edi-
ción como toma de contacto co
público, o Reperkusión’04 arran-
cou cun programa potente e un
cartel no que se incluían algúns
dos grupos máis destacados do
panorama estatal.

Tres días de cheo absoluto.
As rúas ateigadas despois da
apertura do mercadiño artesanal,
no que participaron ao redor de
trinta postos entre os que non
faltaron os licores, a comida nin
as camisetas do Rei Zentolo. Na
praza do concello diferentes cur-
siños de danza e percusión e po-
las rúas, como se dunha sorte de
escenario ambulante se tratase,
espectáculos de malabares. “O
festival tenta potenciar as actua-
cións de rúa porque en Galiza
non se lle adoita dar moita im-
portancia, a pesar de que hai moi
boas iniciativas”, indica Xurxo

Seara, membro de Festicultores,
promotora cultural que organiza
o evento.

Pero o prato forte serviuse o
sábado. Unha autentica Samba
Parade fixo mudar a golpe de
samba as rúas do concello con
máis de dúas mil persoas bailan-
do. A festa correu a cargo de catro
escolas de samba galegas Zum-
Zueh, Txatunga Bembé, Samba
da Rúa e Trópico de Grelos.

Os concertos nocturnos su-

biron ao escenario a Macaco,
un grupo cosmopolita que apos-
ta polo diálogo multicultural e a
mestizaxe de sons, dende o
hip-hop ao flamenco, pasando
polo reggea e os ritmos brasilei-
ros. Stigmato actuou nunha noi-
te aberta de malabares de lume
na que non faltaron as proxec-
cións audiovisuais do compos-
telán Stukard e a música e va-
rios DJs. E, como veteranos do
festival, actuaron os madrileños

La Fritanga, ex Señor Antipirina.
Paralelamente desenvolveu-

se a mostra de artistas galegos
na que se incluíron as obras de
Xaime Piñeiro, Xurxo varela e Ti-
to Bispo.

Xuntanza malabar

Este ano celebrouse no marco
de festival o Malaballariz 2004, o
primeiro encontro de malabares,
no que se incluíron talleres de

bolas, mazas, de acrobacias, ex-
hibición e unha olimpíada mala-
bar, a primeira en Galiza, con
máis de trescentos participantes.

Sen contar con patrocinado-
res nin colaboradores no eido
económico, os organizadores fan
unha valoración “moi positiva”
desta segunda edición, na que
se “cumpriron todas as expecta-
tivas” tanto de público como de
afianzamento dentro das propos-
tas lúdicas e festivais do país.♦
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Os destaxistas
da crónica
de sucesos 
Un relato do que lles veño falando nesta
sección, titulado O outro e publicado en
A biblioteca da iguana, empeza con estas
palabras:

“Aquela noite non puiden durmir e
ocorréuseme, para pasar o tempo, unha te-
rrible diatriba en forma de artigo contra os
defensores dunha literatura do inmediato e
contra os que diferencian a literatura rural
da urbana. Definíame eu a favor das nove-
las de aventuras e dun fantástico cotián ó
estilo de Cortázar ou de Borges. Dicía, en-
tre outras cousas, que me resultaba tremen-
damente aburrido ler o que xa lía tódolos
días nas seccións de sucesos dos periódi-
cos. Imaxinaba o efecto que lles ía facer a

cronistas, críticos e escritores ver o meu ar-
tigo na sección de opinión de La voz de
Galicia. Pero como nunca tiven editor pa-
ra as miñas fantasías nin contacto ningún
cos xornais, fóra o de lector, é dicir, como
son, aínda hoxe, un perfecto descoñecido e
non un nomeado literato ou grande articu-
lista, esquecín case instantaneamente o ar-
tigo para pasar a entreter o meu insomnio
con outras argalladas do maxín.

Espertei cunha frase, na que lles cha-
maba “destaxistas da crónica de sucesos”
a eses escritores que semellan epígonos
do socialrealismo, na punta da lingua. Fo-
ra unha noite longa e profusa, ata o extre-
mo de que non lembraba apenas nada das
miñas moitas ensoñacións e de que a dor
bourábame nas tempas coma unha trade
nas lastras do pavimento. Collín o perió-
dico e alí, vostede non mo vai crer, estaba
o meu artigo, nas páxinas de opinión, en-
cabezado precisamente co título “Os
destaxistas da crónica de sucesos” e fir-
mado por un tal S. Curtis Estelo, que me
resultaba perfectamente descoñecido.”

Xa lles dixen que eu quero ser un tra-
sunto do meu personaxe, e por eso titulo
este artigo como el titulaba o seu. Pero
non só por eso. Sucede, máis ben, que fó-

ra dalgunhas cousas meramente circuns-
tanciais –non son totalmente descoñecido,
teño algunha relación cos xornais, ade-
mais da de lector–, podo asumir como mi-
ñas todas as palabras que anteceden, tóda-
las opinións que el verte en Os destaxistas
da crónica de sucesos.

Porque si, nos últimos anos houbo un-
ha moda retro na literatura galega, que
consistiu en reabrir a caixa de Pandora do
costumismo. Moito do que se leva hoxe é
puro costumismo. Claro que non só aquí e
non predominantemente aquí. Pero non
por eso deixa de ser certo. Non importa
que se etiquete con outro nome, é o que é:
realismo suxo?, que importa? Hai que re-
petilo continuamente, toda literatura é,
por definición, realista, pois teñen a mes-
ma existencia os personaxes de A Mai de
Gorki que os hobbits de Tolkien, nin máis
nin menos. E, se me apuran, O Hobbit é
máis realista, porque unha característica
esencial das chamadas literatura fantásti-
ca e do marabilloso (que non son a mes-
ma!) é que teñen que convencer o lector
da súa verosimilitude, polo que necesaria-
mente describen con detalle as cousas co-
tiás dos mundos reais ou fantásticos e eso
sitúa estas obras no realismo descritivo,

que é o único que hai. En cambio, a mal
chamada literatura realista pode prescin-
dir desa descrición, pois ocorre, ó parecer,
nun mundo que xa coñecemos. Porén, to-
da narración é imaxinaria por definición,
ningunha ocorre no mundo real. É o Qui-
xote máis verosimil que Amadís? Son
máis reais Os pazos de Ulloa que Drácu-
la? Cara de Plata ten máis consistencia
que Merlín? Non é verdadeiro e recoñecí-
bel o Doutor Jekill? Que diferencia a Oli-
ver Twist de Gregor Hamsa? Non fagan
caso: toda a literatura é ficción. Ata as
biografías. Ben o comprendeu o grandísi-
mo e case descoñecido escritor Marcel
Schwob, autor das Vidas Imaxinarias, un-
ha xoia da literatura de tódolos tempos.
En fin, que a min o costumismo tende a
aburrirme. Como o meu personaxe, de
abrir unha caixa, eu preferiría abrir a dos
soños, a da imaxinación, a das cousas que
están no fondo, no interior, debaixo da ci-
dade asolagada que todos levamos dentro,
a caixa dos demachiños, e unha vez aber-
ta, asombrarme de velos evolucionar e de
comprender, súpeto, que xa os coñecía. A
fin de contas, dous daimones discuten
agora mesmo dentro de min se teño ou
non razón.♦♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

Reperkute Allariz
MAR BARROS

Macaco, La Fritanga e Stigmato en concerto. Unha Samba Parade con máis de dúas mil per-
soas danzando na rúa. Cursiños gratuítos de acrobacias e a celebración do primeiro encontro
de Malabares que se celebra en Ourense. Que pasou este fin de semana que mudou Allariz?

Actuación de Macaco.



Nun momento no que semella
que as compañías galegas atra-
vesan unha situación difícil,
con poucas subvencións, redu-
ción nos orzamentos dos festi-
vais e contratacións escasas, a
sala compostelá NASA comeza
a súa nova tempada cunha pro-
gramación destacada na que se
presenta toda unha serie de no-
vidades e novos tripulantes. 

Cunhas expectativas que pa-
san pola consolidación dos pro-
gramas propios e pola apertura
dunha canle de comunicación
estábel coa cultura lusófona e co
compromiso de colaboración do
concello, por vez primeira dende
1997, a NASA dá comezo a un-
ha nova tempada, a número 13. 

A sala que fixo que mudara
a pel de Compostela, abre este
ano cunha programación espe-
cial que durará todo o mes e na
que se presentarán tres espectá-
culos manufacturados na cidade
recentemente ademais das se-
sións habituais. La Tirana inau-
gurará o novo ano e farao o xo-
ves 16 cun espectáculo no que
se combina a voz da actriz Pa-
tricia de Lorenzo, a guitarra de
Marcelino Galán e o contrabai-
xo de Xacobe M. Antelo no que
se revisan temas musicais clási-
cos que van do bolero ao hip-
hop e da bossanova ao jazz.

O venres 17 Berrobambán
subirase ao escenario para repre-
sentar Vendetta, unha sorte de
cabaré sazonada con retranca e
mal humor. Desta banda os acto-
res que compoñen a compañía
cantan, parodian, raian discos de
vinilo e rabuñan guitarras bus-
cando a complicidade do públi-
co. E o terceiro espectáculo co-
rrerá a cargo de Bacana o sábado
18. Despois de nacer en Com-
postela en 2001, formada por
Mara Sánchez, Xosé Esperante,
Marcos Orsi e Xulio Abonjo, a
compañía ataca cunha nova pro-
posta cómico-musical que leva
por título Os fillos de Eva.

Novidades na navegación

Ademais de manter os progra-
mas propios como a Ultranoite,
Cabo Jam Lourenzo ou os Se-
ráns da NASA, a sala debuta
con tres novos espazos, entre
eles Portugaliza, un proxecto de
intercambio cultural con diver-
sas organizacións portuguesas,
no que participará Filipa Pais e
a compañía Trigo limpo. Des-
pois de desenvolverse entre o
1995 e o 1997 retómase a ini-
ciativa para afondar nas rela-
cións artísticas entre ambos pa-
íses.  Ademais, no eido do tea-
tro dá comezo por unha banda,
un programa no que os novos
poderán dar a coñecer os seus
traballos e pola outra, SÓS, un
ciclo adicado a espectáculos
unipersoais, como o que ofrece-

rá o 19 e 20 de novembro Sergi
Faustino.

Os músicos cataláns de Cheb

Balowski, a proxección de Toxic
Percebe, o teatro ilusionista de
Hongaresa Teatre e o espectácu-

lo Von Magnet de L’Aimant se-
rán algúns dos pratos fortes que
se degusten en outubro.♦
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Alber Ponte
‘A dúbida
consiste na
liberdade para
buscar matices’

SILVIA ROZAS GARCÍA
Tras realizar numerosos
curtos, guións, relatos,
obras de teatro... vén de
rodar a súa primeira lon-
gametraxe. Como foi a ex-
periencia?

Foi marabillosa. Unha
rodaxe moi curta –tres se-
manas- con baixo orzamen-
to, pero sen dificultades, on-
de todos nos implicamos a
fondo coa sagrada misión de
que o resultado fose bo. Ha-
bía moita autoesixencia.

Que nos achega O don
da dúbida?

Esta película ten moitas
lecturas. É unha comedia
agridoce, que fará rir, pensar
e que incluso emocionará.
Trátase dunha homenaxe a
aquelas persoas que non te-
ñen sorte na vida. A aqueles
que lles tocou vivir sempre á
sombra de alguén mellor. Fai
referencia ás constantes com-
paracións que establece unha
sociedade tan competitiva
coma a de hoxendía. A con-
tribución da película é, polo
tanto, denunciar o fácil que
resulta ser boa xente cando
todo na vida che vén dado.

Todo isto contado cun
enfoque optimista ou pesi-
mista?

Optimista, moi festivo,
grazas, en boa parte, aos ac-
tores. Ademáis invita a co-
ñecer San Vicente do Mar e
O Grove, a través dunhas
paisaxes que rompen coa
clásica imaxe da Galiza es-
cura e verde de sempre. 

Que agacha tras o título?
A reivindicación da dú-

bida entendida como liber-
dade para buscar matices,
para non seguir cegamente
as directrices que nos dan os
outros. Non todo é branco
ou negro, noite ou día.

A quen vai dirixida?
O filme é un estudo sobre

a condición humana, onde se
personifican todos os estratos
sociais, de aí que estea dirixi-
da a todos os públicos. Nela
os personaxes están vivos:
falan, minten, din verdades...
É unha película moi dialoga-
da na que se fai unha referen-
cia bastante clara a esas cou-
sas ás que nunca damos valor
até que as perdemos. ♦

SALA NASA, DESPEGUE INMINENTE
MAR BARROS

No medio dun “Huston, Huston temos un problema” que sae da nave da compañía Chéve-
re, a sala NASA presenta o programa da nova tempada, unha proposta arriscada que na-
vega por espazos fronteirizos, ateigada de novidades e que conta coa fidelidade do público.

Comezan curso estes dí-
as con novas actividades
e un programa diverso á
espera da resposta do
público. Cal sería o ba-
lance do ano pasado?

Na NASA procuramos
ver o lado positivo. Por un-
ha parte aumentouse a pro-
gramación teatral e redu-
ciuse a musical, con índices
de asistencia ao teatro ele-
vados, preto do 70%. Nota-
mos unha fidelización dos
espectadores á sala, espe-
cialmente en programas fi-
xos como o da Ultranoite e
con moito público tamén
nas actuacións menos con-
vencionais. Non embargan-
te o espectáculo de Chéve-
re pinchou ao final da tem-
porada. Podería dicirse que
a pesar de reducirse o nú-
mero de actuacións mantí-
vose a asistencia.

Cales son as expectativas
para esta nova etapa?

Consolidar a programación
propia e superar o volume de es-
pectáculos e actuacións de anos
pasados. Este ano concedémos-
lle máis importancia aos novos
formatos, ás músicas que se arre-
den do rock e do folk e navega-
mos por zonas máis fronteirizas. 

Como ve, unha das compa-
ñías máis consolidadas do pa-

ís, a situación do teatro galego?
É difícil. Agora Chévere ató-

pase nun momento de reflexión,
buscando o seu sitio no panora-
ma cultural, e de momento non
atopamos ningún. Non é algo ex-
clusivo de Chévere, estalle a pa-
sar a moitas compañías, porque
moitos actores teñen que dedi-
carse só a televisión, unha diná-
mica incompatíbel coa dedicación
que require unha compañía. So-
mos uns dos afectados por esa

necesidade que teñen os
actores de ir á televisión.
Chévere nestes momentos
non ten máis expectativas
que pequenas xiras, por-
que é difícil convencer os
membros de que traballen
o dobre e gañen a metade.
Os grandes proxectos non
son posíbeis porque as
axudas públicas son moi
escasas e proveñen exclu-
sivamente da Xunta. Nin os
concellos, entidades ban-
carias, empresas privada,
deputación nin a TVG con-
tribúen co teatro galego.
Tentamos facer producións
para a televisión pero ante
o sistema de produtoras
asociadas e privadas é im-
posíbel.

Que lle deu a NASA a
Compostela?

A democratización da
carteleira, aínda que non

foi un labor exclusivo da nosa
sala. Máis que na cantidade, a
importancia está na diversidade.
Compostela é unha das poucas
cidades nas que as institucións
non son as que mandan o que
se ofrece e o que non. É unha
cidade de creadores, máis per-
meábel na que existe unha vi-
sión crítica, divertida e próxima.
Pero a NASA tamén recibiu moi-
to de Compostela.♦

Os fillos de Eva, proposta cómico-musical da compañía Bacana.

XESÚS RON:
‘OS ACTORES ESTÁN MOI ATRAÍDOS POLA TV’
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Zapatos italianos, vaqueiros ma-
de in USA, as trench inglesas, os
perfumes franceses e as zapati-
llas tailandesas. Se cadra, pódese
pensar que a mellor roupa é a que
se produce máis alá do Padorne-
lo, pero sempre hai quen quere
mudar as tornas, e desta vez, ten
nome: A Vaca láctea, unha cadea
de tendas, na que a denomina-
ción de orixe é marca da casa.

Naceu hai uns meses como
cooperativa de tendas, baixo un
rótulo rechamante no que as man-
chas brancas e negras bovinas
deixaban un lugar destacado para
unha poderosa estrela rosa fucsia.
En tan só dous meses abríronse
catro establecementos desta ca-
dea, en Vilagarcía, Pontevedra,
Compostela e, este último, en Vi-
go, nos que se comercializan,
maioritariamente, produtos feitos
no país, xa sexa roupa, comple-
mentos, discos ou revistas. 

Rexeitan vender marcas co-
ñecidas, aínda que o prezo sexa
un pouco inferior, porque como
eles mesmos indican, o seu ob-
xectivo é “crear e apoiar empre-
sas e cooperativas de traballo dig-
no, loitando así contra a precarie-
dade laboral e a explotación”. 

Defínense como “galeguistas
e antiglobalizadores”, algo que se
comproba con tan só botar unha
ollada pola tenda. Nos andeis da
esquerda, toda unha pila de cami-
setas retranqueiras e coloristas,
nas que se reproducen os deseños
burlóns de Aduaneiros sem fron-
teiras, unha das páxinas web satí-
ricas galegas máis destacadas. E
os discos de folk e rock galegos, e
non precisamente de grupos que
se poden encontrar con facilidade

nas mantas da rúa do Príncipe.

Galeguismo pop

Pero os que se dirixan a Cervan-
tes número 19, en Vigo, na pro-
cura de clasicismos, mellor que
muden de ruta. O que se ofrece
na Vaca Láctea vai máis na liña
revolucionaria galeguista na súa
versión máis popeira, que na se-
mana fantástica do Corte Inglés.
Camisetas con mensaxes reivin-
dicativos seguindo a estética
pop, deseños característicos do
Rei Zentolo, a roupa asimétrica e
cosida a man de Yobordo, os pro-
dutos de Psiconáutica e de La
Canalla, son algunhas das cousas
que se poden meter na cesta,
mentres se contemplan os dife-
rentes carteis pendurados pola
tenda que apoian a produción

musical e audiovisual do país,
como o poster de Toxic percebe,
a curta protagonizada por Toñito
de Poi na que se presentan de
xeito surrealista as consecuen-
cias da desfeita do chapapote. 

Do resto do Estado pódense
atopar algunhas das prendas da
empresa catalana Kanibal, que se
deu a coñecer ao gran público des-
pois de colaborar na serie Un paso
adelante, da leonesa Desobedece
ou de Champa de Pamplona. 

Pero A Vaca Láctea é algo
máis que unha cadea de tendas
de roupa diferente, presentase
ademais como un punto de en-
contro para todos aqueles artis-
tas que queiran amosar as súas
creacións. Por iso, case todas as
tendas teñen o seu propio local
social para presentacións de li-
bros, exposicións de todo tipo,

pequenos concertos e sesións DJ.
A pesar de que xa están

abertos catro centros, A Vaca
Láctea é un proxecto aberto a
todos os que desexen participar,
en calquera das formas posíbeis.

A Vaca virtual

Existe ademais unha páxina web
na que se pode obter informa-
ción sobre a cooperativa, os pro-
dutos que se poden atopar en
calquera das tendas e unha sorte
de axenda con todas as activida-
des previstas en cada cidade.

Con todo, xa non se precisa
mercar en Londres, Berlín ou en
Nova York para vestir de xeito
alternativo e comprometido.
Como se indica dende a tenda
“nos tempos que corren quedar-
se é o máis revolucionario”.♦

A Vaca Láctea, roupa GZ
Sitios Mar Barros

O voo do moscardo                            José Viale Moutinho

Quando me morre um amigo, fi-
co assim. Assim, sem fazer coi-
sa nenhuma. Sem uma lágrima,
sem um gesto terminado, sem
adquirir a dimensão do que,
irremediavelmente, aconteceu.
Passam-me pela lembrança tan-
to do que não lhe disse, tantas
perguntas que lhe não fiz. E
quando me telefonaram a dizer
do Manuel Maria, olhei para
umas fotografias, encostadas às
lombadas dos dois grossos volu-
mes da sua Obra Poética Com-
pleta. Ali está ele, o Uxio Novo-
neyra e eu em primeiro plano e
um dos cavaleiros Andrades co-
mo cenário, os três no museu de
Betanzos; a outra, mais antiga,
de 1986, e lá estamos nós, mais
o Picho, a Manela e a Margari-
ta. Abro o seu livro de conver-
sas com Del Caño, e o Manuel
Maria e eu com o Egito Gonçal-
ves, o Bernardino Graña e o Fe-
rrín, em Salvaterra, correndo
1982. Sim, e depois? E depois?
Pergunto-me, sem coragem de
pegar num telefone e falar a al-
guém que me entenda. Depois,
nada. 

Lembro-me. Nos finais dos

anos 60, no Porto, vinha o Poe-
ta com o Xavier Pousa, pintor,
que voltei a abraçar na Casa da
Rosalía, quando ele foi o prego-
eiro do meu Pedrón. Mas tam-
bém se foi o velho Pousa. En-
colho os ombros, ando em cír-
culo dentro da minha pobre ca-
beça, batendo com os pés nos
seixos que me pesam imenso.
Recordo a voz do Manuel Maria
ensinando-me as ruas e as casas
de Monforte de Lemos, de Be-
tanzos, tudo o que ele sabia de
quem vivera nesta e naquela ca-
sa de Santiago, depois em Lugo.
Meu guia da Galiza, meu Ma-
nuel Maria. E quem diz o nome
do poeta diz também a sua mu-
sa, Saleta, a quem deixo aqui
um comovido abraço. E quando
articulo a notícia a meu filho
Hugo, ele lembra-se tão bem de
um dia, um muito recuado dia,
em que era bem menino e fizera
seu um amigo meu, amizade es-
sa selada com a oferta de um fo-
guetão. Ainda conserva o brin-
quedo e quando o toca repete o
bordão Non sabes?, tão caracte-
rístico do poeta das Canciós do
lusco ao fusco.

Manuel Maria escreveu mui-
to, a sua obra é imensa e foi efi-
caz ao longo da sua vida, que é
como quem diz ao longo da His-
tória da Galiza. Dele se poderá
dizer que foi o poeta dos seus
tempos. Creio que ninguém po-
derá estudar a sociedade galega
sem estar atento ao testemunho
dos versos deste escritor. E ás
suas peças de teatro, a começar
pelo espectacular Barriga Ver-
de! Ah, e as crónicas do seu he-
terónimo Manuel Hortas Vilano-
va! E eu andei a Terra Galega tu-
telado por ele ou por quem ele
me ensinou como convívio hu-
mano e literário.

A última festa em que ambos
estivemos como protagonistas
foi na da minha investidura co-
mo integrante da Irmandade dos
Vinhos Galegos, de que ele era
o patriarca, com o nome tutelar
de Roi Xordo. Bons vinhos pro-
vámos, bons vinhos bebemos.
Com que prazer tirava do bolso
o belo relógio que lhe oferecera
Pilar Vázquez Cuesta, boa ami-
ga, com que astúcia infantil
conseguia fumar boa parte de
um cigarro proibido, às escondi-

das da querida Saleta, que fingia
não dar por nada ou amorosa-
mente o admoestava. A última
vez que comemos juntos foi no
Abade de Priscos, no Campo
Novo, em Braga. Foi um jantar
em que falámos muito, Pilar
também. Porém, que importân-
cia terão estas notas para uma
crónica? Não fora a crónica um
lenço de linho da cor das lágri-
mas, e estas palavras não seriam
nada, deveriam ter sido caladas,
guardadas no silêncio sepulcral
em que estão forjadas. 

Quando me morre um ami-
go, cujas ligações afectuosas se
cimentaram, por exemplo, em
Salvaterra, ou diante da estátua
de Ramón Cabanillas, ou numa
qualquer conspirata, ou escu-
tando nos seus poderosos ver-
sos pela voz tronitroante de ou-
tro amigo que se foi, Suso Vaa-
monde. Não, não esperem que
termine todas as frases que aqui
deixo, nem que fecha a crónica
que estará aberta à memória
doutros amigos comuns. Ma-
nuel Maria, Manuel Maria, Ma-
nuel Maria, tropeço no tempo,
na perda, na aflição.♦

Manuel Maria, in memoriam
Weimar
MARGA ROMERO

Weimar é un libro. Nun
cemiterio lese un po-
ema na lápida de Ch-

ristiane v. Goethe, nacida
Vulpius, noutra igrexa a tumba
de Lucas Cranach. Edificios
enormes mostran a racionalida-
de da Bauhaus e compréndese
a Gropius. A música entra na
casa de Franz Liszt, o drama na
de Schiller e tanta sabedoría na
de Goethe. Influencias culturais
recibidas do pasado percorren a
fraga do vello cemiterio, e
polas beiras do Ilm chegan á
casa de campo de Goethe, onde
como no mellor dos poemas de
Camões pastan ovellas felices.
Un texto de Semprún nada
máis baixar do tren lembra o
horror que aínda se respira a só
oito quilómetros: Buchenwald.
No campo de concentración be-
rros e fume aínda están alí, co-
mo o tronco do carballo onde o
poeta trataba do amor ilustrado.
E foi nesta cidade onde unha
duquesa viúva de 19 anos, con-
verteu o seu fermoso pazo ver-
de rococó nunha irrepetíbel bi-
blioteca. A duquesa Anna Ama-
lia contratou como titor do seu
fillo a C. M. Wieland, poeta e
tradutor de Shakespeare e estas
traducións foron os primeiros
exemplares da biblioteca, á que
se foron achegando as
partituras de Mozart e de Liszt,
coleccións da propia duquesa.
En 1797 Goethe encargouse de
organizala e converteuna nunha
das doce máis importantes de
Alemaña. Chegou a ter un
millón de exemplares, 3.900
volumes do Fausto,
manuscritos medievais, biblias
da época de Lutero, os fondos
da familia vom Arnim, manus-
critos de Humboldt,
importantes cartas xeográficas e
moitos exemplares sobre a
“Guerra Civil” española que
chegaron na altura na que Wei-
mar era DDR. Algo morreu con
Alexandría, con  Saraievo, algo
morre co expolio de Bagdad, e
coa queima accidental de mais
de 30.000 libros da Biblioteca
Anna Amalia de Weimar, o 2
de setembro. Moito riso morreu
en Beslan un día máis tarde.
Polas prazas de Weimar as mu-
xicas levan letras impresas que
a xente recolle, unha
espontánea cadea humana retira
chorando os restos, os cadros,
os bustos e salvan 120.000
libros. Laura Bracke de 11 anos
envía unha carta con 15 euros
de axuda para eses 60.000 que
cómpren para erguer o edificio.
Os libros conxelados en
Leipzig tardarán 30 anos en
restaurarse. Na escola hai ladaí-
ñas de pranto pola rapazada de
Beslan, hai conciencia de tanto
perdido que se espalla polo pa-
ís. E non se comprende a inca-
pacidade para evitar un
cortocircuíto, e non se
comprende o asasinato do riso.
Mentres o racista Aznar tenta
volver ás cruzadas contra os
mouros,  Weimar  é un libro
cos follas queimadas.♦

PACO VILABARROS
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versus pagán
FRANCISCO CARBALLO

Pode haber quen iguale lai-
co e pagán. Cometería un
grave erro. Nas sociedades

pagás da antigüidade a natureza
era considerada “azanata”,
inmorrente. Non hai nos autores
grecolatinos afirmación dun
Deus creador; os deuses estaban
encargados de rexeren o cosmos
e, como este, gozaban de
“azanatía”, de inmortalidade. O
único a desaparecer era o indivi-
duo humano. Como fuxir da
morte e entrar na “azanatía da
natureza? Grazas á Historia; esta
recollía os feitos gloriosos para
“memoria” eterna. “Non omnis
moriar”, frase de Horacio, quen
o esperaba dos seus versos, e
non da morte en batalla.

Cando os “sofistas”
criticaron a relixión pagá,
foron alcumados de
excéntricos. A democracia ate-
niense pagá condenou á morte
a Sócrates por “laico”. Os he-
breos achegaron o senso dun
Deus creador e dunha creación
en proceso. A Historia tiña de
recoller ese proceso e non tan-
to os “feitos gloriosos”. San
Agostiño en De Civitade Dei
intúe esa nova historia e nas
Confesións tece a primeira au-
tobiografía dunha persoa en
cambio, en conversión.

A “modernidade” enxergou
o dominio da natureza grazas
ás tecnoloxías. “Todo é un pro-
ceso”, (Whitehead). Hanna
Arend estuda con agudeza en
“Between Past and Future”,
1954, a loita entre tradición e
ruptura, entre os elementos re-
tardatarios do paganismo e a
modernidade. Xustamente a
modernidade é o espazo da lai-
cidade. Ser laico é recoñecer a
capacidade de autodirección
do proceso da natureza e dun
mesmo. O contrario do
paganismo. É o froito da
madureza da humanidade, co-
mezado polos gregos, dinami-
zado polo cristianismo,
acelerado pola Ilustración. To-
do un reto ao paganismo e ás
relixións premodernas.

Mais o paganismo axexa de
contino a laicos e a cristiáns.O
paganismo gregonon se preocu-
pou da ética individual. Volta
unha vaga pagá de
irresponsabilidade. Á súa vez,
os cristiáns esvaran cara á irres-
ponsabilidade cando a deixan
en mans de “imaxes” ou de xe-
rentes de conciencias. O
paganismo aliena. A laicidade
responsabiliza; o cristanismo
equlibra moral individual e co-
munitaria: “quen traballa pola
xustiza, traballa polo “reinado”
de Deus”.

Cristiáns e laicos –o mesmo
que laicos cristiáns– teñen de
ollaren os signos dos tempos
que advirten de perigos e de ur-
xencias. A moral dos
venerábeis libros do Antigo
Testamento  bíblico ou do
Konán era intantil. Refuxiarse
en tales lexislacións é dun reac-
cionarismo suicida. Descubrir e
salvagardar os dereitos da natu-
reza e da humanidade é a crista
gloriosa da conciencia
colectiva. Unha tarefa de máxi-
ma dignidade.♦

Sabíamos que as paredes têm ou-
vidos e até olhos, mas agora tam-
bém têm voz e mesmo com or-
questra acompanhante. Parece
que no Conservatório Superior
de Música das Palmas as paredes
cantam, e os vigiantes nocturnos
do centro levam meses escutan-
do vozes, pianos, fagotes, vio-
loncelos, percussões, mas quan-
do vão lá onde soa a música não
há ninguém. O curioso é que só o
fazem de noite quando os habi-
tantes naturais do prédio não
estão presentes para escutar as
lôbregas cadências.

Diz-que naquele lugar foram
assassinadas centos de pessoas a
mãos das hordas de Franco, e an-
tes houvera um convento onde se
praticaram enterramentos estran-
hos. Característica comum a ou-
tras “casas assombradas” onde se
produzem fenómenos poltergeist,
que traduzido quer dizer espírito
brincalhão. O extraordinário é
que esses talvez espíritos das ví-
timas do fascismo se expressem
com música, e não precisamente
com a de defuntos. Os investiga-
dores do fenómeno deveriam
analisar essas músicas nocturnas
porque é provável que sejam me-
nos necrófilas que as produzidas
durante o dia nas aulas.

No quadro de pessoal dos con-
servatórios abundam os cadáveres
e essa competência desleal com o
mundo dos mortos pode ser a cau-
sa que provoque o sonambulismo
dos espíritos melómanos, que se-
guramente reclamam aos músicos
de dia que lhes ofereçam um re-
pertório mais vivo, mais actual,
que os ilustre dos avanços estéti-
cos, e dos novos compositores
que fazem ir para a frente a músi-
ca, a cultura e a sociedade.

Cadáveres abundam também
na política, e alguns são tão es-
quisitos que não abandonam o
poder nem de mortos. Não seja
que as vítimas estejam à espera
deles para lhe ajustar as contas.
Nesta vida têm tudo atado e bem
atado, ainda que por vezes preci-
sem de virar o casaco, mas na
outra quem sabe se a justiça será
verdadeiramente cega.

Diz-que o poder, ainda que
seja pequeno e passageiro, corrói
a ética, e por vezes também a es-
tética. Quando as paredes dos
conservatórios galegos comecem
a cantar as ladainas que apren-
dem dos tribunais de oposições
alguns surprender-se-ão com as
misérias musicais deste país.
Exercer o poder para vingar al-
gum facto passado, ocultas anti-

patias ou invejas profissionais
por cima dos valores puramente
pedagógicos que demonstra o
candidato e algo próprio de me-
díocres e inseguros. Como é pos-
sível que professores com anos
de docência nos conservatórios
não aprovem as oposições e sim
o consigam os seus alunos? A
ética do sistema que tal coisa
permite também está corroída.

Ainda mais corroído parece
estar o não nato Auditório de Vi-
go. O novo estudo de viabilidade
insistiu em que Vigo não deman-
da cultura para justificar um audi-
tório dessas dimensões e portanto
orientaram-no para congressos e
reuniões de negócios. Coincidia
com outro estudo da Junta que há
um ano já irritara profundamente
a cidadania com o mesmo insulto.
O mais corrosivo é que Corina
Porro, alcaide de Vigo, concor-
dasse com esse despropósito.

Vigo, a cidade mais grande
da Galiza, e a sua comarca so-
mam uns 600.000 habitantes e
não tem uma só orquestra sinfó-
nica profissional, um pouco lon-
ge dos 20.000 habitantes por or-
questra que tem Alemanha. Tam-
bém é certo que para desprezar a
nossa música culta não fazem
falta orquestras nem auditórios,

eis o Festival Are More de Vigo
que nem o nome tem galego. 

Corroídos sim devem estar os
cérebros dos esclarecidos técni-
cos que tal disparate concluíram
mas, como quem paga manda, de
seguida se prestaram a “corrigir
as expressões desvirtuadoras” e
fazer viável o inviável. Porque
Vigo não pode ter um auditório
público como o de Compostela, o
da Corunha ou a faraónica Cida-
de da Cultura? Porque o Auditó-
rio de Vigo precisa de finan-
ciação e gestão privada? Porro é
que não precisa de paredes que
lhe falem porque para isso deve-
ria ter ouvidos e não só orelhas.

Com o Mausoléu da Cultura
que está a construir Manuel Fra-
ga em Compostela já não vamos
necessitar de criar música, basta-
rá com peregrinar lá a prostrar-
mo-nos ante o túmulo da nossa
identidade –vexada, violada e ul-
trajada– para ganhar as indulgên-
cias culturais plenas. Entretanto
Fraga anuncia uma outra eterni-
dade, a sua própria, que se vai
impregnando nas paredes institu-
cionais para se transformar na
macabra psicofonia de Compos-
tela, que com tanto para-normal
ao seu arredor já não precisa de
orquestra acompanhante.♦

O Bardo na Brêtema                          Rudesindo Soutelo

A psicofonia de Compostela

Para coñecer o territorio dos
homes das aldeas dos cabalos
bravos procurei un membro da
tribo n’A Granxa, máis preto
do río que das costas pinas da
Gabiñeira por riba dos 600 me-
tros, onde o “cabalo padre”
monta unha a unha as femias da
súa manda, e non é o vento Fa-
vonio quen as fecunda, ... esta-
bas errado.

Suso “O Trinta”, que durante
doce anos vendeu a súa forza de
traballo alén da periferia da Gha-
lleira, volveu á terra na que se
mimetiza cos carrascos, fentos,
toxos, carrascas, lavercos, ...
séntea, vívea, respéctaa, coñé-
cense. As bestas son membros
importantes da tribo, todas teñen
nome e hai máis ca homes, dos
homes que lle queimaron co fe-
rro na pelella dos cadrís a marca
de propiedade.

Subimos á beira do río até a
Boca da Groba, de alí á Parede,
á Eiriña do Cesto e pola Chan
da Acibiñeira chegamos á Pedra
do Acordo que acruñada por
cruces sinala as extremas entre
concellos preto dun camposan-
to milenario, neolítico, ubicado
nos Cortelliños, no Campo do
Feno e na Cruz de Pau, lugar de
xuntanza dos amos das bestas,
cruce de camiños, nacencia de
augas que verten á Foz do Mi-
ñor e o Miño, miñotas e miño-
ranas.

O home non respectou o en-

terramento dos devanceiros e
arrincoulle á tampa á cova para,
... para levala á aldea, Torroña, e

construír enriba unha marquesi-
ña. Eran os anos oitenta. A lousa
ten coviñas.

O home abriu camiño nos
sesenta e partiu ao medio a
trampa do lobo, fican os muros
laterais e o nome: O Alto do Fo-
xo Pedriño, que aquí non é di-
minutivo.

O home da tribo levounos á
ladeira oeste do Coto da Mira,
por baixo do Xogo dos Bolos,
por riba do Pequeniño e da Fon-
te do Curisco. O home levounos
á Laxe Cruzada, con máis de
dez metros de longo e foi gra-
vada nun primeiro intre nun ex-
tremo da superficie o maior la-
birinto que coñecemos no con-
tinente europeo, un dos cinco
galegos, a saber: os dous de
Mogor, o da Pedra do Cribo en
Armenteira e outro no Pinal do
Rei en Marzán (O Rosal).

Enriba do labirinto e no res-
to da superficie foron gravadas
cruces, un cento de cruces de
distintos tipos, ignorantes nós
do porqué.

A familia Baquero Alonso
de Tabagón conserva follas ma-
nuscritas que relatan excur-
sións á Madanela e á Groba en-
tre os anos 1936 e 1938, vaia
datas!, coa compaña do noso
pintor Antonio Fernández que
nos deixou dous debuxos da
Laxe Cruzada 

Volveremos a estes montes.♦

XOSÉ LOIS VILAR PEDREIRA é director
da Sección de Prehistoria e Arqueolo-

xía do Instituto de Estudos Miñoranos

Xoias da Arte na Pedra                 Xosé Lois Vilar Pedreira

Antonio Fernández,
debuxante arqueolóxico



AllarizAllariz
■ ACTOS

FILO-CAFÉ
O sábado 2 de outubro celé-
brase no Roi Xordo, sob o le-
ma O Estando, este encontro,
que desde a súa I edición (no
Dado-Dadá de Compostela
en 2003) procura reencontrar
o placer do pensamento pola
vía do troco, a diferenza, e de
compartir as ideas do real,
con intervencións abertas á
criación, o pensamento, á crí-
tica e á diversidade, a modo
de manifesto persoal, poden-
do considerarse, pola forma
lúdica, unha conversa. Para
participar ou solicitar máis in-
formación pódese chamar ao
699 395 229 ou ao 965 817
337 de Portugal.

ArArteixoteixo
■ TEATRO

CARAMUXO
Esta compañía chega o ven-
res 1 ao Centro Cívico So-
cial para representar Histo-
ria dunha semente.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

ELOISA GIL
A artista amosa as súas xi-
lografías no CIEC durante

todo o mes de setembro.

■ TEATRO

TARABULEQUE
Esta compañía representa
o domingo 26, na Casa da
Cultura, a obra Pallasos
puros e duros, dous palla-
sos en apuros.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

LUGRÍS, SEÑOR
DOS PAZOS DO MAR
Esta mostra sobre o insigne
pintor galego pódese visitar
até o xoves 30 de setembro
no Museo Massó.

CarballoCarballo
■ MÚSICA

BISCUIT
Poderemos escoitar o con-
certo desta banda o sábado
2 na sala Vulcano, xunto
cos grupos Fortune Te-
llers, Mistakens e All-
nighter.

CeaCea
■ TEATRO

TÍTERES QUATRITOS
Visitarannos este venres 24
para ofrecernos a súa repre-
sentación.

AA CoruñaCoruña
■ EXPOSICIÓNS

TERESA ZAPATO
Mostra a súa pintura, baixo o
título Océanos de imágenes,
no Club Financeiro Atlánti-
co até o 16 de outubro.

RAMÓN CONDE
Heros e Thanatos titula o es-
cultor a súa mostra, que po-
demos contemplar na galería
Ana Vilaseco (Padre Feixóo
5) até o 9 de outubro.

ÁVILA DURÁN
Mostra a súa obra na sala do
Arquivo do Reino de Gali-
cia, no Xardín de San Car-
los até o 28 de setembro.

MIRADA E MEMORIA
O arquivo fotográfico mexi-
cano de Agustín Víctor
Casasola, pertencente ao
periodo de 1900 a 1940,

amósase até o 17 de outubro
na Fundación Luís Seoane.

OS RECURSOS
XEOLÓXICOS DA TERRA
Esta mostra permanecerá
na Casa das Ciencias até o
30 de decembro.

CON PÉS E CABEZA
Para coñecer mellor o mun-
do dos cefalópodos pode-
mos visitar esta mostra du-
rante todo o verán no Aqua-
rium Finisterrae.

■ MÚSICA

ASOCIACIÓN GALEGA
DE COMPOSITORES
O Museo de Belas Artes
ven sendo o escenario do
XII ciclo de recitais da Aso-
ciación Galega de Compo-
sitores, os domingos ás 12
do mediodía, co gallo de
dar a coñecer unhas obras
que, doutro xeito, acadarían

pouca difusión. Comezou o
ciclo o pasado domingo 12
e continúa este domingo 26
co violinista albanés Flo-
rian Vlashi, residente na
Galiza desde os primeiros
tempos da Sinfónica de Ga-
licia, e a mezzo Mª José
Ladra, que interpretarán
obras de Viso, López Gar-
cía, Pérez Berná, Pereiro e
Cuevas, entre outros. Re-
matará o ciclo o domingo 3
de outubro co prometedor
violinista Evgeny Moria-
tov e a pianista Irina Mor-
yatova, que abordarán as
sonatas para violín e piano
de Marcial del Adalid e An-
drés Gaos ademais doutras
pezas de Manuel Quiroga.

GALA LÍRICA
Dentro do LII Festival de
Ópera, o tenor Francisco
Casanova dará un recital, o
vernes 24 ás 20:30 no Pala-
cio da Ópera, con obras de
Verdi, Puccini, Bizet, Mas-
sente, Meyerbeer... acom-
pañado pola Orquesta Sin-
fónica de Castilla y León,
que estará dirixida por Luis
F. Malheiro. Entradas á

venda entre 8 e 25 euros.

■ TEATRO

O ENCORO
Teatro do Atlántico repre-
senta, o venres 1 e o sábado
2 no teatro Rosalía de Cas-
tro, esta obra.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

CURUXAS 04
Mostra conmemorativa dos
premios Curuxa, con máis
de un cento de traballos
gráficos de todo o mundo, e
a animación de Diver-
Show. No Museo do Humor.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

COMUNICACIÓN
BIOLÓXICA
Até o domingo 10 podemos
admirar, na galería Sarga-
delos, a última mostra de
Gonzalo Pérez del Casti-
llo, na que todos os elemen-

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

Ánxel Fole, mestre de narra-
dores, xa brilla con nova forza
nos andeis das librarías grazas
á inauguración da súa nova Bi-
blioteca en Galaxia. A edito-
rial na que o lucense participa-

ra activamente reedita Histo-
rias que ninguén cre e Contos
da néboa, dúas das súas obras
menos coñecidas pero que gar-
dan a esencia do mellor da súa
literatura.♦

AA biblioteca de Folebiblioteca de Fole
O O TTrinquerinque

Está aberto o prazo de matrícula
nas Escolas Oficiais de Idiomas
para todos os cursos de Galego.
As clases son tres días á semana.
O alumno, ademais de aprender

o idioma, estudará diferentes as-
pectos da cultura galega: litera-
tura, xeografía, tradicións...
Máis información no telf. 986
260 210.♦♦

Galego nas Escolas de IdiomasGalego nas Escolas de Idiomas
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☞ MAR ADENTRO. Moi
recomendábel a nova pelí-

cula de Amenábar, galardonada
en Venecia e máis premiada aín-
da polo público galego, de todas
as idades e gustos, que está a
ateigar as salas. Para nota a sen-
sibilidade que mostra Amenábar
con Galiza. O noso país foi un
descubrimento para o xoven di-
rector, que soubo reflectir atina-
damente na obra. A arquitectura
da película sostense, non obstan-
te, sobre a personalidade orixinal
de Ramón Sampedro, persoa sen
dúbida singular, impregnada,
non tan paradoxalmente, de sen-
tido da vida e de unha potente re-
tranca autóctona. 

☞ A TERMINAL. Un ho-
me chega a un aeroporto

dos Estados Unidos cando se
produce un golpe no seu país.
Iso convérteo en apátrida, polo
que terá que quedar na terminal
até que se resolva a situación.
Humor sen demasiadas preten-
sións nunha película ben rodada.

☞ NON TE MOVAS.
Mentres agarda que re-

mate unha operación a vida ou

morte da súa filla accidentada,
Timoteo repasa unha sórdida
relación extramatrimonial que
tivo hai quince anos e que co-
mezou coa violación dunha
muller da que logo se namo-
rou. Película un tanto lutuosa.

☞ CAZADORES DE
MENTES. Como parte

da súa preparación, varios poli-
cías, que estudan criminoloxía,
van a unha illa deserta a desvelar
un crime simulado, só que des-
tas comezan varios asasinatos en
cadea nos que as vítimas son os
alumnos. Intriga tramposa.

☞ YOUNG ADAM. Un
escritor frustrado traba-

lla nunha barcaza de transporte
en Escocia e atopa na auga a
unha muller que resulta ser a
súa antiga noiva. El non di na-
da desta relación e continúa a
súa vida habitual, que de nor-
mal non ten demasiado.

☞ A GRAN SEDUCIÓN.
Sainte-Marie-La-Mauder-

ne, vila mariñeira que vive do
subsidio, quere acabar con esa si-
tuación e que se instale unha em-

presa, pero esta reclama un mé-
dico. Así, con trampas, terán que
seducir a un para que se instale
alí. Podía tela dirixido Berlanga.

☞ EU, ROBOT. Chicago,
2035, un poli mecanoclas-

ta investiga o suicidio dun espe-
cialista en androides. Sospeita
dunha conspiración para ocultar
que o matou un robot que violou
as leis de protección ás persoas.
Dirixida por un autómata.

☞ AVOLTAAO MUNDO
EN OITENTA DÍAS.

Versión moi libre e pouco atina-
da do clásico de Jules Verne. 

☞ KILL BILL 2. A segun-
da parte da obra de Taran-

tino non ten a forza da primeira.
Con todo é do mellor que ofrece
estes días a carteleira.

☞ O SEÑOR IBRAHIM E
AS FLORES DO CO-

RÁN. Bos inicios para unha pelí-
cula que a partir da metade desco-
bre a demasiado habitual pedante-
ría francesa. Máis envoltorio que
cine de verdade. Destaca con todo
o retorno de Omar Sharif.

☞ AS MULLERES
PERFECTAS. Un gru-

po de cabaleiros resentidos co-
as súas mulleres executivas de-
ciden robotizalas. Nicole Kid-
man descubrirá a maldade. Pa-
rodia da cursilería, nunha pelí-
cula que destaca por riba dou-
tras máis ambiciosas.

☞ AS CRÓNICAS DE
RIDDICK. Os necro-

fantes ameazan aniquilar o pla-
neta Helion, pero os seus habi-
tantes conseguen convencer ao
furiano ex convicto e fuxido
Riddick para que se enfronte
ao seu xefe. Mestura de Matrix
e o Señor dos Aneis ao estilo
de Mariano Ozores.

☞ SPIDERMAN 2. Nada
novo sobre o home araña

neoiorquino (cidade na que, por
certo, proliferan máis as cucara-
chas). Tobbi Maguire interpreta
dignamente o seu monocorde
papel. O guionista decidiu mes-
turar o tempo do cómic orixinal
(anos cincuenta) coa actualida-
de, e non lle sae mal de todo. En
calquer caso,non pasará á histo-
ria do xénero.♦

CarCarteleirateleira

Poderemos escoitar un
dos mellores represen-
tantes do hip hop estatal
o próximo venres 1 de

outubro na Iguana Club
de VIGO; o sábado 2 es-
tará rimando no Clavi-
cémbalo de LUGO.♦♦

Dogma CrDogma Crewew

A recoñecida banda de
música mestiza chega des-
de Barcelona para tocar o
vindeiro xoves 7 na sala

Nasa de SANTIAGO; o ven-
res 8 estará no Playa Club
da CORUÑA; e o sábado 9
na sala Iguana de VIGO.♦♦

Cheb BalowskiCheb Balowski

O GOBERNO DO MUNDO
Este é o título escollido
pola fundación para os
seus II Encontros, que
comezaron o mércores
22 e chegan ao venres 24,
para debater sobre o Pre-
sente e Perspectivas do
Estado Nacional. Conce-
bidos como un espazo
para o diálogo libre,
aberto e cordial entre per-
soas intelixentes e forma-
das, e sen vocación aca-
démica nen de reunión de
especialistas, contarán
coa participación de ilus-
tres persoeiros como Da-
ni Zolo, catedrático de
Filosofía do Direito na
Universidade de Floren-
cia; o británico John Ke-
ane, catedrático de Teo-
ría Política da Universi-
dade de Westminster e
director do Centre for de
Study of Democracy; Ri-
chard Falk, catedrático
de Direito e Práctica Xu-
rídica internacional na
Universidade de Prince-
ton; Emilio Lamo Espi-
nosa, director do Real

Instituto Elcano de Estu-
dios Estratégicos e Inter-
nacionales e catedrático
de Socioloxía da Univer-
sidade Complutense de
Madrid; Ramón Maiz,
catedrático de Teoría Po-
lítica e Decano da Facul-
dade de Ciencias Políti-
cas e Socioloxía da Uni-
versidade de Santiago de
Compostela; e Xavier
Rubert de Ventós, cate-
drático de Estética da
Universidade de Barcelo-
na e ex-deputado socia-
lista no Congreso dos
Deputados e no Parla-
mento Europeu.♦

Fundación Carlos CasarFundación Carlos Casareses

Ramón Maiz.

A Fundación
Luís Seoane
da CORUÑA

acolle a
mostra do

arquivo
fotográfico

do mexicano
Agustín V.
Casasola,

do periodo
1900-40 e

do que
ollamos dúas

mostras
á dereita.

Gonzalo
Pérez del
Castillo
mostra
a súa obra
na galería
Sargadelos
de FERROl.



tos realizados, retretes-co-
medeiras, urinarios-bebe-
doiros... teñen relación co
feito cíclico de asimilarmos
a información de forma
análoga aos procesos bioló-
xicos, metabólicos e neuro-
nais do noso corpo. O tra-
ballo complétase cunha
performance e unha vide-
oinstalación.

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.

AA GuardaGuarda
■ TEATRO

NOVE DOUS TEATRO
Esta compañía estará este
venres 24 para ofrecernos a
súa representación.

■ MÚSICA

BANDA DE ESPOSENDE
Dará un concerto este venres
24 no Auditorio Municipal.

LugoLugo
■ DANZA

BALLET GALEGO
REI DE VIANA
Vai estar no Auditorio Gus-
tavo Freire este xoves 23
coa súa última representa-
ción, Lendaria.

■ EXPOSICIÓNS

GUILLERMO RUEDA
As súa obras fotográficas,
baixo o título de A memoria
do xeo, poden ser contem-
pladas na Biblioteca Pro-
vincial até o 21 de outubro.

CINEMATÓGRAFOS
DE GALIZA, 1896-2002
Parellamente ao Festival de
Cine de Autor, no Museo

Provincial estará esta expo-
sición, realizada coa cola-
boración do CGAI.

EXCÉNTRICOS
Comisariada por Jaime
Lavagne, esta mostra pro-
pón un alonxamento do
centro na procura de luga-
res nos que existe outra po-
sibilidade de existencia pa-
ra a arte. Por distintos moti-
vos os artistas presentes
manteñen unha posición
que lles permite conservar
o seu carácter alternativo.
Eles son Isidoro Valcárcel
Medina, Pedro G. Rome-
ro, Simeón Saiz Ruiz, Ja-
vier Baldeón, Miguel Co-
pón, Teresa Margolles,
Josechu Dávila, Nacho
Criado, Xosé Artiaga, Ja-
cobo Castellano, Manuel
Vilariño, Cristián Do-
mecq, Elena Asins, Óscar
Seco e Marcelo Expósito.
Até o 27 de setembro no
Museo Provincial.

■ MÚSICA

VERDEGAIA
Poderemos gozar do direc-
to desta banda folc este xo-
ves 23 no Clavicémbalo.
No mesmo lugar, o venres
24, vai dar un concerto de
funky-jazz The Groove-
fathers; maís folc, o sába-
do 25, co recoñecido grupo
A Volta do Agro e, o luns
27, cos Ghaita Depedra;
o martes 28 a banda Co-
mestibles presentará en di-
recto as súas versións dos
70 e os 80; e o mércores 28
chegaralle o turno ao me-
tal-core de Ictus e as ver-
sións de Bad Religion dos
No suffer in grain. Todos
estes concertos darán co-
mezo ás 23 h.

■ TEATRO

JOSITO E IVÁN
O próximo xoves 30 ás 23
h. gozaremos co seu humor
no Clavicémbalo.

MoañaMoaña
■ TEATRO

TROIANAS
Esta obra será representada
pola compañía Teatro de
Ningures o sábado 25 ás 11
da noite no IES As Barxas.
A entrada custa 4 euros (es-
tudantes, parados e aso-
ciacións 3) e o abono para 7
espectáculos 14. O próximo
sábado 2 de outubro o Tea-
tro do Noroeste represen-
tará Ensaio.

NaviaNavia
de Suarnade Suarna
■ TEATRO

ANA CARREIRA
Subirá ao escenario para
deleitarnos coa súa actua-
ción este sábado 25.

OleirOleirosos
■ EXPOSICIÓNS

VÍCTOR LENS
Máis de unha dúcea de óle-
os son os que mostra na Ca-
sa Charry até o martes 28
de setembro.

■ TEATRO

BAR DE LÁGRIMAS
A compañía sevillana Los
Ulen representa un berro
cómico como unha comedia
de tinxiduras negras, unha
diversión intelixente para
maiores de 16 anos. A tras-
tenda dun bar, cantina dun
cemiterio, acolle a humilde
casa de Magdalena, a coci-
ñeira; Lázaro, o camareiro;
e Estrella, unha nena. A apa-
rición do home da maleta e
de Magic dará pé para que
cada un fale de si mesmo. O
sábado 2 no centro cultural
As Torres de Santa Cruz.

OurOurenseense
■ DANZA

ANANDA DANSA
Co seu último espectáculo
coreográfico este sábado 25
no teatro Principal.

■ EXPOSICIÓNS

CONCHA LAGOA
A fotógrafa mostra a súa
obra, baixo o título de Ve-
nus, no Ateneo (Edificio
Torre, Curros Enríquez 1).

GALICIA DIXITAL
A máis moderna tecnoloxía
dixital ao servizo dun per-
corrido vitual pola Galiza e
o Camiño de Santiago. No
Centro Cultural Simeón até
o 30 de setembro.

EN OLOR
DE SANTIDADE
Na Catedral podemos ollar,
até o 4 de novembro, unha
seleción de relicarios pro-
cedentes de todas as dióce-
ses de Galiza.

CUASANTE
Interiores titula a
súa mostra de pin-
tura que podemos
ollar na galería
Marisa Marimón
até este venres 24
de setembro.

■ TEATRO

BELLE OTERO
(O CORPO QUE FALA)
Un dos espectáculos máis
consagrados da Cia. Interna-
cional de Teatro de Reper-
torio Arte Livre es-
te venres 24 ás
22:30 no
teatro

Principal. Con Roberto
Cordovani e Eisenhower
Moreno, e texto de Marga
do Val, conta a traxectoria de
Carolina Otero: a vida, a glo-
ria, os medos, as loucuras e
extravagancias. A compañía
aproveitará a ocasión para
anunciar o nacemento do seu
teatro oficial en Vigo cunha
programación diferenciada.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

BERCE DE ESCRITORES
Centrada nas referencias a
Rosalía de Castro, Camilo
J. Cela, Macias ou Nicasio
Pajares poderemos visitala
nas fundacións Camilo Jo-
sé Cela e Rosalía de Castro
até o 31 de outubro.

As PontesAs Pontes
■ TEATRO

A GRANDE ILUSIÓN
Poderemos ver esta peza, re-
presentada por Teatro do
Morcego, o venres 1 no au-
ditorio municipal Cine Alovi.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

UN DÍA EN NEW YORK
O cine-clube Pontevedra pro-

xecta, o próximo mércores 29
ás 20:15 e ás 22:15 h. no tea-
tro Principal, esta comedia
musical dirixida por Stanley
Donen e Gene Kelly en
1949. O mércores 6 podere-
mos ver Dogville (2003), de
Lars Von Trier, con Nicole
Kidman como protagonista.

■ EXPOSICIÓNS

PILAR IGLESIAS
Mostra pictórica que pode-
mos contemplar na sala
Teucro até o mércores 29 de
setembro.

CASTELAO
NA BRETAÑA
Esta mostra permanecerá
durante todo o verán no
edificio Sarmiento do Mu-
seo de Pontevedra.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

ALFONSO COSTA
Esta retrospectiva do pintor
e gravador galego está no
Museo do Gravado de Artes
até decembro. Neste mesmo
lugar e durante as mesmas
datas tamén podemos con-
templar a mostra titulada Os
caprichos de Goya e de Da-
lí. A alma do xenio.

ANTON VAN DYCK.
ICONOGRAFÍA
Esta mostra de 125 estampas
do s. XVII póderase visitar
durante este ano no Museo
do Gravado, en Artes.

SadaSada
■ TEATRO

CRIMES ANÓNIMOS
Esta peza vai ser repre-

sentada po Nove Dous
este domingo 26 na
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ORDES

En POULO,
o domingo
26
celébrase o
Meigas
Fóra a
partir das
19 h. cos
Gaiteiros
de Leira,
De Fánk,
Riff-Raff,
Presencia 0,
Nanh e
Los 5
Latinos.
Organiza a
A.C. Lambe
na Lata e
haberá
carpa e
queimada
de balde.

Fulano, Mengano e Citano che-
gan con esta obra este venres 24
ao Centro Sociocultural de AMES;
o xoves 30 ás 20:30 h. e o venres

1 ás 22:30 h. poderemos vela no
C.C. Caixanova de VIGO; e o ven-
res 8 estarán actuando na Área Pa-
norámica de TUI.♦♦

Schsss... calmaSchsss... calma

Tras percorrer durante to-
do o verán diversas loca-
lidades e comarcas rurais
ourensáns, esta activida-
de artística e lúdica para
crianzas de 4 a 12 anos,
organizada pola ludoteca
da ASPGP, trasládase
agora a distintos centros
de ensino. Durante dúas
horas os pícaros parti-
ciparán en máis de 30 xo-
gos populares axudados

por seis monitores. Este
xoves 23 chegará ao
CEIP de BAÑOS DE MOL-
GAS; o venres 24 no
CEIP do BOLO; o luns 27
no CEIP San Salvador de
ARNOIA; o martes 28 no
CEIP Gallego Jorreto da
MERCA; o mércores 29
no CEIP Rogelio Yáñez
de RAMIRÁS; e o xoves
30 no CEIP O Castiñeiro
de LAZA.♦♦

OurOurense Lúdicoense Lúdico

O I Ciclo Cultura arredor da In-
vasión Francesa de 1809, organi-
zado pola Asociación de Amigos
da Capela da Nosa Señora de Ar-
xán, continúa a celebrarse, na Ca-
sa da Cultura de Xanceda ás 20 h,
en MESÍA, para dar a coñecer o se-
rio e incansábel traballo de moitas
persoas da redonda a prol da recu-
peración da memoria histórica.
Este venres 24 a Concelleira de
Cultura de Mesía, Pilar Sánchez
Ulloa, introducirá a charla do Téc-
nico de Xestión Cultural da Depu-
tación da Coruña e museólogo,
Felipe Senén López Gómez, so-
bre AGaliza rural no século XIX.
O ciclo vai rematar o sábado 25
cun acto relixioso en memoria dos

Mártires de Arxán do ano 1809,
ás 12 h. na Capela de Arxán, en
Mesía; ás 13 h. inaugúrarase un
monumento cunha ofrenda floral;

ás 14 h. celebrarase un xantar
compartido con familiares e veci-
ños; e ás 20 h. no Campo da Fes-
ta actuará A Quenlla.♦

Recuperación histórica na Recuperación histórica na TTerra de Mesía e Ordeserra de Mesía e Ordes

O grupo cinematográfico Fonmi-
ñá organiza a XXVI Semana In-
ternacional que se esta a desen-
volver en Lugo. Dentro do ciclo
de CINEMA INFANTIL podemos
ver, no Gustavo Freire ás 18 h,
este xoves 23, Condor Crux; o
venres 24, Bienvenido a Belevi-
lle; e o sábado 25, La Puerta del
Tiempo. O MELLOR DO 2003 pre-
senta no mesmo lugar este xoves
23 ás 20 h, Together; o venres 24,
La joven de la perla; e o sábado
25, El arca rusa. Dentro da SEC-
CIÓN OFICIAL proxéctase, este xo-
ves 23 ás 23, Las invasiónes bár-
baras; o venres 24, Wilbur se
quiere suicidar; e o sábado 25,
Lejano. O cine Yelmo acolle o ci-

clo CINE EN FEMININO, no que po-
demos ollar, este xoves 23 ás 18,
a película El principio de Arquí-
mides; o venres 24, El regalo de
Silvia; e o sábado 25, Antonia,
una historia de Chile. No mesmo
cine celébrase o ciclo HOMENAXE

A HÉCTOR ALTERIO coas fitas Las
Huellas Borradas, este xoves 23
ás 20:30 h; El hijo de la novia, o
venres 24; e Cleopatra, o sábado
25. O ciclo INÉDITO EN LUGO

amósanos La Herencia, este xo-
ves 23 ás 23 h; Quiéreme si te
atreves, o venres 24; e Intermis-
sion, o sábado 25. Ademais este
xoves 23 ás 20 h. no Auditorio de
Caixa Galicia preséntase o PRO-
XECTO CURTAS 03 do Consorcio

Audiovisual de Galicia e os pro-
xectos para o 2004, a cargo do
seu xerente Ignacio Varela, e a
continuación proxectanse as Cur-
tas 2003. O venres 24 ás 20 h, ta-
mén no Auditorio de Caixa Gali-
cia, celébrase o DIA FILMANOVA

con O ano da carracha e a inter-
vención do director Jorge Coira,
o guionista Carlos Portela e o
editor do guión Xosé Morais. O
festival clausúrase o domingo 26
ás 20 h. coa presentación, a cargo
de Antón Reixa, da fita Tres no
camiño, e a entrega de premios
da Mellor Película da Sección
Oficial e da Medalla Fonmiña ao
presidente de Filmax Xulio Fer-
nández.♦♦

Cinema de Cinema de AutorAutor en Lugoen Lugo

A Quenlla.

Esta compañía representa a obra
Fobias, unha estraña noite na ca-
sa de Luís Mendía, de José Luis
Prieto, baixo a dirección de Lino
Braxe, este venres 24 no auditorio
municipal Cine Alovi das PONTES;
o venres 1 levará o espectáculo até
o Carmen Estévez Eguiagaray de
VILALBA; e o domingo 3 podere-
mos velo no Auditorio Municipal
de RIBADEO.♦♦

LagarLagarta Lagarta Lagartata

Esta compañía representa, o próxi-
mo venres 1 de outubro na Área
Panorámica de TUI, a obra Pelu-

sa, la intrusa; o sábado 2 podere-
mos vela no teatro Principal da
ESTRADA.♦♦

LL’Hor’Horta ta TTeatreatree

O Ballet
Galego Rei

de Viana
actúa este

xoves 23 en
LUGO e o

martes 28 e
mércores 29

en VIGO.

A compañía
Arte Livre
representa
Belle Otero
en OURENSE
este venres
24. Na
imaxe,
Roberto
Cordovani
nunha
das súas
caracte-
rizacións
femininas,
como
Isadora
Duncan.



Casa da Cultura Pintor
Lloréns.

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

NANCY SPERO
No CGAC inaugúrase, este
venres 24, a mostra O peso
do corazón fronte á pluma
da verdade, na que se pre-
senta o traballo da artista
norteamericana por primei-
ra vez no Estado. Cunha
importante carreira ao lon-
go de máis de cinco déca-
das, recoñecida como unha
das líderes da arte feminis-
ta, poderemos contemplar a
súa obra até o 6 de xaneiro.

PINTURA CATALÁ,
DO NATURALISMO
AO NOUCENTISME
A Fundación Caixa Galicia
(Rúa do Vilar 19) acolle a
colección de pintura catalá
da Fundación Thyssen-Bor-
nemisza desde este xoves 16
até o 6 de novembro. A obra
de autores fundamentais da
arte española do s. XIX co-
mo Mariano Fortuny, Ra-
món Casas, Isidro Nonell,
Joaquin Torres-García,
Anglada Camarasa, entre
outros, dan unha idea da ca-
lidade desta mostra.

BATIS CAMPILLO
A súa obra máis recente po-
démola ollar na Casa da
Parra até o 18 de outubro.

ATREZOS DA MEMORIA
Conmemoración dos 20 anos
de andadura do Centro Dra-
mático Galego na Fundación
Torrente Ballester e na sede
do CDG até o 24 de outubro.

SANTIAGO APÓSTOLO
DESDE A MEMORIA
Podemos contemplar esta
mostra na igrexa de San
Domingos de Bonaval, on-
de vai permanecer até o 30
de decembro.

ARQUITECTURAS
NO CAMIÑO
As intervencións arquitec-
tónicas, paisaxística e de
recuperación física dos ca-
miños a Santiago. No CO-
AG até o 31 de outubro.

A MULLER
NA OBRA DE GRANELL
Poderemos contemplar no
Museo Granell, até o 13 de
decembro, esta retrospectiva
na que, a través de 100 obras
do artista, se tenta amosar a
influencia do xénero femini-
no, tanto na súa produción
plástica como literaria.

MANUEL RUIBAL
Os xardíns do Auditorio aco-
llen a mostra Campo de Es-
trelas até o 27 de outubro.

■ MÚSICA

LA TIRANA
Bolero a golpe de trip-hop,
bosanova fecundada de nu-
jazz, novas texturas para le-
tras imperecedeiras, con-
ceptos rítmicos actuais para
melodías inalterábeis... os

deste novo trío do Baixo
Sarela formado por Patri-
cia de Lorenzo, voz; Mar-
celino Galán, guitarra e
samplers; e Xacobe M. An-
telo, contrabaixo. Os xoves
23 e 30 de setembro ás 22
h. na sala Nasa.

ANTONIO OROZCO
Os Principais do Xacobeo
presentan a este artista en di-

recto o domingo 26. Entra-
das á venda e máis informa-
ción en www.xacobeo.es.

SONS DA DIVERSIDADE
Este ciclo de concertos, impul-
sado polo Concello e que se
ven desenvolvendo no Audito-
rio da Galicia coa idea de
amosar as diferentes tenden-
cias no mundo, regresa despois
do verán coa actuación de Mª
Joâo & Mário Laginha
Quartet, o xoves 7, presentan-
do Undercovers. As entradas
pódense recoller no propio Au-
ditorio de 12 a 14 h. e de 17 a
20 por 12 euros (6 euros para
estudantes e xubilados) e nos
teléfonos 981 571 026 e 981
573 979, ou o mesmo día do
concerto até a hora de comezo
do espectáculo, de haber pra-
zas disponibeis. Máis informa-
ción en http://sons.santiagode-
compostela.org.

■ TEATRO

VENDETTA
Polo grupo Berrobambán, o
que puxo en marcha Asteroi-

de B-612 para crianzas ou
crearon NdC para adultos,
que é a quen vai dirixido este
novo espectáculo. Interpreta-
do por Paula Carballeira,
Leo F. Campos, Anabell
Gago, Ángel Lago, Chiqui
Pereira e Teresa Rodríguez,
Vendetta é unha sorte de ca-
baré servido en frío, con boas
doses de raiba e mal humor,
pero especialmente sabroso.
O próximo venres 1 de outu-
bro ás 22 h. na sala Nasa.

OS FILLOS DE EVA
Proposta cómico-musical
de Bacana na que interve-
ñen Xúlio Abonjo e Mar-
cos Correa xunto coas vo-
ces estelares de Mara Sán-
chez, Evaristo Calvo e
Xan Casas. Señoras e seño-
res prepárense para recibir o
máis grande impacto visual
das súas vidas os sábados
25 de setembro e 2 de outu-
bro ás 23 h. na sala Nasa.

SanxenxoSanxenxo
■ TEATRO

VOLTA E DALLE
Esta compañía vai repre-
sentar a peza Jalisia ¡mi
madriña! o sábado 2 no pa-
zo Emilia Pardo Bazán.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

INTUICIÓN
Na Área Panorámica amó-
sanse as pinturas de Moïse
Dikoff até o sábado 25 de
setembro.

VVigoigo
■ ACTOS

ALBERTO SOUSA
Dentro do ciclo de actividades

en homenaxe á figura do ar-
quitecto recentemente faleci-
do, este xoves 23 ás 20 h. po-
deremos ver no salón de actos
do MARCO Nadir, un docu-
mental, mostra audiovisual
sobre a montaxe de Nadir
(texto e CD, obra colectiva
publicada no 1996), que van
presentar Julián Hernández
e Manuel M. Romón; ás 21
h. no mesmo lugar vai haber
unha actuación musical do oc-
teto Con la venia. Ademais
Nadir, un documental vaise
proxectar os xoves 30, 7, 14,
21 e 28 ás 20 h. na sala de ex-
posicións do COAG, onde ta-
mén poderemos contemplar,
até o 31 de outubro, unha
mostra antolóxica de pintura
do homenaxeado.

TRANSMISIÓN DOS
CONTOS POPULARES
GALEGOS
Dentro do ciclo de charlas-
coloquio “Falando do no-
so”, organizado pola Agru-
pación de Centros Deporti-
vos e Culturais e a Federa-
ción de Peñas Recreativas
El Olivo. A relatora será a
escritora e catedrática de Li-
teratura Galega, Camino
Noia, que será presentada
por José Lourido Penedo,
o martes 28 ás 20 h. no local
de El Olivo: Otero Pedrayo
8, Praza de Galegos Ilustres.

■ CINEMA

DAS TESTAMENT
DES DR. MABUSE
O cine-clube Lumière pro-
xecta, o luns 27 ás 20:30 h.
no Auditorio Municipal, es-
ta película de Fritz Lang,
rodada en 1933.

■ DANZA

LENDARIA
O Ballet Galego Rei de
Viana presenta o seu últi-

mo espectáculo, baixo a
direción de Victoria Ca-
nedo, o martes 28 e mérco-
res 29 ás 20:30 h. no C.C.
Caixanova.

■ EXPOSICIÓNS

ÁNGELA DE LA CRUZ
No Espazo Anexo, detrás
do MARCO, o museo ven
de inaugurar o lugar desti-
nado a amosar e apoiar as
creacións dos novos artis-
tas galegos. A primeira
mostra é a desta galega re-
sidente en London, con-
sistente en dúas pinturas-
esculturas (Larger than life
/ Máis grande que a vida e
Stuck / Incrustado) realiza-
das a medida para estas dú-
as salas.

ALBERTO DE SOUSA
A sala do COAG (Marqués
de Valadares 27) acolle un-
ha mostra fotográfica e
pictórica en homenaxe a
este arquitecto, recente-
mente falecido, até o 31 de
outubro.

III PREMIOS GALICIA DE
COMUNICACIÓN
A Secretaría Xeral para as Relacións cos
Meios Informativos da Xunta pretende
recoñecer e valorar con estes galardóns
ás entidades, profesionais e empresas
que contribúan a afondar na realidade
galega. Para isto estabelecen 6 modali-
dades de participación: Premio á mellor
iniciativa no campo da comunicación
en medios informativos; Premio ao me-
llor labor de comunicación en medios
impresos; Premio ao mellor labor de
comunicación de xornalismo gráfico
en medios impresos; Premio ao mellor
labor de comunicación en medios ra-
diofónicos; Premio ao mellor labor de
comunicación en televisión; e Premio á
mellor empresa ou institución. Para ca-
da categoría concédese un premio de
6.012 euros, e para participar os intere-
sados deben presentar as solicitudes, an-
tes do 15 de outubro, na Secretaría Xe-
ral para as Relacións cos Meios Infor-
mativos, sita no Edificio Administrativo
de Presidencia en San Caetano, 15771
de SANTIAGO DE COMPOSTELA, nun so-
bre pecho con 6 exemplares do xornal
ou revista en caso de referirse a un arti-
go ou dúas cintas co programa ou pro-
gramas de radio ou televisión.

CURSO ‘AS CORES DA VOZ’
Organizado, como en anos anteriores,
polo Departamento de Cultura do Con-
cello de FENE, trátase dun curso total-
mente práctico dirixido a calquera per-
soa que considere a voz como ferramen-
ta de traballo (docentes, actores, locuto-
res, operadores de telefonía, persoal de
atención ao público...), de 40 horas de
duración, que principiará o 18 de outu-
bro no CEIP de Centieiras, todos os luns
e xoves de 18:30 a 20:30 h. O nº de pra-
zas é limitado a 15 e cubriranse por orde
de inscrición. A matrícula pódese efec-
tuar até o 1 de outubro nas dependencias
do Pavillón da Xunqueira, en San Va-
lentín, de 10 a 13:30 h. (cuota única de
50 euros para os maiores de 18 anos, e
de 18 para os menores desta idade). Se-

rá impartido por Pablo Rodríguez Do-
mínguez, actor, director e autor de va-
rios estudos de teatro, licenciado en Fi-
loloxía Hispánica e especialista en Lo-
gopedia e con ampla experiencia.

BOLSAS DA FUNDACIÓN BARRIÉ
Esta fundación dispón de 20 bolsas pa-
ra fillos de emigrantes galegos que de-
sexen cursar estudos de 1º, 2º ou 3º ci-
clo, nalgunha das tres universidades
galegas. As solicitudes recóllense até o
15 de outubro. Máis información en
www.fbarrie.org.

XIII PREMIO ÁLVARO CUNQUEIRO
O IGAEM artella este galardón para tex-
tos teatrais e dótao con 6.025 euros. Ao
mesmo poderán concorrer todos aqueles
autores que presenten un texto teatral
inédito, escrito en galego normativizado,
que non fora representado nen premiado
noutros concursos, de temática libre e
sen límite de extensión, quedando ex-
cluídas as obras de teatro breve. Os ori-
xinais presentaranse por quintuplicado
en tamaño DIN A-4, en exemplares se-
parados, mecanografados a duplo espazo
por unha soa cara, numerados, grampa-
dos ou encadernados en perfectas condi-
cións de lexibilidade, baixo un título e un
lema inscritos na súa portada e acompa-
ñados dun sobre pecho no que constará o
mesmo lema da obra no exterior, e no in-
terior os dados completos do autor. Os
traballos enviaranse, antes do 5 de outu-
bro, indicando a participación no Premio
Álvaro Cunqueiro para Textos Teatrais,
ao Instituto Galego das Artes Escénicas e
Musicais (IGAEM), sito na Rúa da Ve-
sada s/n, San Lázaro 15703 de SANTIA-
GO DE COMPOSTELA. A obra premiada
publicarase na colección Os libros do
Centro Dramático Galego, que o IGA-
EM coedita con Edicións Xerais, e terá
apoio para a súa representación. Máis in-
formación no telf. 981 577 126 ou en
www.igaem.xunta.es.

I PREMIOS DE DESEÑO
Co obxectivo de promover a accesibili-

dade e a eliminación de barreiras arqui-
tectónicas, e afondar na mellora da cali-
dade de vida das persoas con discapaci-
dade, a Xunta estabelece dúas modali-
dades de participación, unha para o de-
seño de Elementos Arquitectónicos, e
outra para o deseño de Axudas Técni-
cas ou Dispositivos, con candansúa do-
tación económica de 12.000 euros, para
o primeiro premio; 6.000 para o segun-
do; e 3.000 para o terceiro. O xurado te-
rá como criterios, entre outros e comúns
para ambas categorías, a viabilidade da
xeneralización da proposta, a anovación
de toda orde que esta represente, posibi-
lidades de proxeción ao mercado, nivel
de especialización, e incorporación de
novos materiais ou utilización orixinal
de productos tradicionais. Os traballos
presentaranse, antes do 25 de outubro,
no rexistro xeral da Consellaría de
Asuntos Sociais, Emprego e Relacións
Laborais ou por calquera das formas
previstas no artigo 38.4º da lei 30/1992,
do 26 de novembro. Máis información
no telf. 981 546 792 ou en www.xun-
ta.es/conselle/as.

III OBRADOIRO ABERTO
DE ANTROPOLOXÍA
Organizado pola Asociación Galega de
Antropoloxía Social e Cultural, en cola-
boración co Museo do Pobo Galego, bai-
xo o título Entre as institucións públicas
e a sociedade civil. Iniciativas de inte-
gración social e a participación cidadá,
vanse desenvolver, entre o 8 e o 23 de
outubro, con catro sesións presenciais no
Auditorio do Museo do Pobo Galego, en
SANTIAGO DE COMPOSTELA, os venres 8
e 22 e sábados 9 e 23. Do 11 ao 20 as ac-
tividades realizaranse a través da páxina
web da asociación, onde se porá en fun-
cionamento un foro. O venres 8, a profe-
sora de filosofía, moral e política da
USC, Mª Xosé Agra Romero falará so-
bre A cidadanía hoxe; o sábado 9 pola
mañá, a asociación Chavós será a encar-
gada de impartir un obradoiro sobre a In-
tervención socioeducativa coa comuni-
dade xitana; despois Ignacio Salázar

Bernard, magister en drogodependen-
cias, tratará o tema Cidadanía e consu-
mo de drogas; pola tarde o Comité Ci-
dadán Galego Antisida presentará a
cuestión da Visibilidade vs invisibilidade
das persoas afectadas polo VIH; o ven-
res 22, a asociación PreSOS-Galiza in-
formará sobre Os cárceres da miseria; e
o sábado 23 pola mañá, a traballadora
social Rosa Blach Vera abordará o tema
dos Novos desafíos ante a integración
dos inmigrantes, reservándose o periodo
da tarde para facer valoracións, críticas e
suxestións. Para incribirse ou recibir
máis información pódese visitar
www.antropoloxía.org ou chamar ao
telf. 686 472 151.

LINGUAXE DE SIGNOS ESPAÑOLA
A asociación de xordos Rio Lérez, de
Pontevedra organiza estes cursos para
maiores de 16 anos, que darán comezo o
15 de outubro e rematarán o 31 de maio.
O custe da matrícula é de 120 euros pa-
ra o nivel inicial, máis 42 euros a men-
sualidade; e de 90 euros para o nivel in-
termedio e 40 euros a mensualidade. Ca-
da aula terá unha duración de tres horas
e media, cun descanso de trinta minutos,
en tres turnos (mañá de 10 a 13:30 h.,
tarde de 17 a 20:30 h., e noite de 20:30
a 24 h.) en dous días a semana (martes e
xoves para o nivel inicial, e luns e mér-
cores para o intermedio). Para matricu-
larse será necesario presentar na sede da
asociación (Pintor Rafael Alonso 1, bai-
xo - 36003 de PONTEVEDRA), antes do
14 de outubro, unha solicitude de ins-
cripción, que se pode recoller na oficina
da asociación, fotocopia do documento
de identidade, unha fotografía tamaño
carné, e o xustificante de ingreso do im-
porte correspondente á matrícula, que se
ingresará na Conta Corrente de Caixa-
nova 2080 / 0401 / 69 / 0040182975. O
horario de oficina para poder solicitar e
presentar a documentación é de 11:30 a
13:30 h. dos luns, mércores e xoves.
Máis información no telf. 986 842 971
ou no correo electrónico asprl-cursosl-
se@mundo-r.com.♦
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CONSELLARÍA DE PESCA E
ASUNTOS MARÍTIMOS
Convócanse axudas aos estudos
náuticos e marítimo-pesqueiros
nos centros docentes dependen-
tes desta consellaría para o curso
2004-05. A adxudicación das
axudas farase segundo un baremo
no que se terán en conta a renda
familiar, o rendemento académi-
co e outras circunstancias fami-
liares que se poidan xustificar.
Xunto á solicitude, deberanse

presentar, no centro docente, o
DNI do solicitante e dos demais
membros da unidade familiar, o
certificado de estudos, o certifi-
cado de ter formalizada a matri-
cula, o de empadroamento e resi-
dencia habitual e a fotocopia
compulsada das declaracións po-
lo imposto sobre a renda das per-
soas físicas dos compoñentes que
integran a unidade familiar e que
teñan a obriga de realizala, co-
rrespondente ao ano 2003.♦

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

Atrezos da
memoria é

a exposición
que

conmemora
o XX

aniversario
do CDG e

que
podemos

contemplar
na

Fundación
Torrrente

Ballester e
na sede do

CDG, en
SANTIAGO.

Maria João
& Mário
Laginha
Quartet
abren
o ciclo
de concertos
Sons da
diversidade
deste curso,
o xoves 7, en
SANTIAGO.



HISPANOAMÉRICA E
A ARTE, 1900-2000
Mostra realizada con fondos
do Museo Nacional Reina
Sofía que podemos contem-
plar no C. Cultural Caixa-
nova até o 9 de xaneiro.

MENCHU LAMAS
A galería VGO acolle unha
mostra desta recoñecida ar-
tista até o 15 de outubro, de
luns a sábado de 11:30 a
13:30 h. e de 19 a 21:30 h.

NATALIO ARNOSO
Mostra a súa obra na gale-
ría Chroma (Avda da Flori-
da 34) até o 6 de outubro.

ANTÍTESIS
Até este venres 24 a sala da
Casa da Xuventude presen-
ta os traballos de Andrea
Espiño e Pilar Boullosa,
xoves estudantes de bacha-
relato artístico. Desde o
martes 28 poderemos ver
no mesmo lugar a mostra
Sentimentos, da pintora Ju-
linda Molares.

CRISTOBAL TORAL
Até o 12 de outubro pode-
remos admirar o magnífico
traballo deste pintor na sala
de exposicións do C.C.
Caixanova.

PEDRO DOBAO
Ten a mostra A escultura vis-
ta con ollos sinxelos na Casa
Galega de Cultura (Praza da
Princesa) até o 3 de outubro.

ATÉ O CONFÍN
DO MUNDO
O Museo do Mar acolle, até
outubro, esta mostra sobre a
relación de Galiza co Atlán-
tico e o Mediterráneo e as
peregrinacións marítimas.

ATRÉVETE A SOÑAR
Mostra interactiva sobre o

cinema, a historia e a tec-
noloxía que podemos visi-
tar, até o 30 de setembro,
no Centro Social Caixa-
nova.

■ LEITURAS

CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta libraría
temos, este xoves 23, a pre-
sentación de Un bosque
cheo de Faias, de Francis-
co Castro, coa interven-
ción do autor; da directora
de Éverest-Galiza, Irene
Penas; o escritor Xosé An-
tonio Perozo; e o ilustra-
dor Manel Cráneo. O luns
27 haberá unha mesa re-
donda sobre Ideas arredor
de Galiza, moderada por
Uxío Labarta e na que van
intervir Ramón Villares,
Xosé Luís Barreiro Rivas
e Víctor Freixanes. O
mércores 29, a escritora
Espido Freire participará
no Clube de Lectura Ale-
crín para falar da súa obra.
O xoves 30, o biólogo
Francisco Novoa imparti-
rá unha conferencia, orga-
nizada pola Asociación As-
tronómica Rías Baixas, ti-
tulada ¿Qué es el genoma?
Todos os actos darán come-
zo ás 20 h.

O COXO DE VILARELLE
O martes 28 na Casa do
Libro, o escritor e director
de A Nosa Terra, Afonso
Eiré, presenta o seu novo
libro, editado por Espiral
Maior, acto no que estará
acompañado por Alfonso
Álvarez Cáccamo, Mi-
guel Anxo Fernán Vello e
Miguel Barros.

■ MÚSICA

TOSCA
Poderemos gozar da mara-
billosa ópera de Puccini o
sábado 2 ás 20:30 h. no
C.C. Caixanova.

BIG SOUL
O vindeiro venres 8 podere-
mos escoitar o enerxético
funk-rock dos california-
nos, que tocarán xunto cos
locais Armadillo, na sala
Código de Barras.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

COORDENADAS
Colectiva do grupo PIN-8
que podemos visitar na sala
Antón Rivas Briones.

EIXO ATLÁNTICO
Dez anos de euro-rexión:
Galiza - Norte de Porgugal,
na sala A. Rivas Briones até
o 30 de setembro.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

VARI CARAMÉS
Cartografias do silêncio
impossível, um ano de foto-
grafia espanhola é o título
da mostra deste galego que
se pode contemplar no Cen-
tro Portugués de Fotografia
até o 28 de novembro. As
súas obras, mal determina-
das, críticas, construídas en-

tre as brumas, son inevita-
belmente belas e ficticias.

VI PORTOCARTOON-
WORLD FESTIVAL
É o maior festival de Portu-
gal e un dos tres primeiros
do mundo. O tema desta
edición é o de Desporto e
Sociedade e a mostra inclue
os traballos premiados e as
mencións de honra, che-
gando a 228 orixinais. Até
finais de setembro no Mu-

seu Nacional da Imprensa.

■ MÚSICA

BERNARDO SASSETTI
Dos máis reputados pianis-
tas portugueses da escena
do jazz, apresenta, en es-
trea absoluta, o seu último
traballo en solitario, Ber-
nardo Sassetti piano solo.
Abertura ao grande para o
Festival de Jazz do Porto
no Rívoli Teatro Municipal

este venres 24 ás 22 h. (port).

VVilanovailanova
de Gaiade Gaia
■ EXPOSICIÓNS

CAMIÑO DE
SANTIAGO, LUZ E VIDA
A Casa Museo Municipal
amosa durante setembro as
fotografías dos galegos To-
no Arias, Vari Caramés,
Xurxo Lobato, Tino Mar-
tínez e Juan Rodríguez.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GULBENKIAN
O Centro de Arte Moderna
José de Azeredo Perdigão
(CAMJAP) acolle diversas
mostras como Alfaiataria
Cunha, imaxes de moda no
inicio do sec. XX, até o 2 de
xaneiro do 05; Ruy Leitão,
selección de deseños inédi-
tos e de inesperadas revela-
cións sobre o proceso de
traballo deste artista, nado
en Washington en 1949 e
morto en Lisboa en 1976,
até o 2 de xaneiro; Mnemo-
polis, doce pinturas acríli-
cas sob plexiglas de Gil
Heitor Cortesão, de am-
bientes feéricos, que poden
mesturar recintos públicos,
multitudes, edificios, frases
publicitarias, balóns de fei-
ra... até o 26 de setembro.
Pecha os luns.

AmorAmorebietaebieta
■ TEATRO

ACTO SEGUIDO
A compañía Matarile Tea-
tro presenta este espectácu-
lo sobre a confusión que vi-
vimos entre realidade e a
ficción e a dificuldade para
separalas, no Zorrotza Are-
toa, este venres 24 ás 21 h.♦

CHANO RODRÍGUEZ
www.chanorodriguez.com

Páxina electrónica do gran deportista vi-
gués Chano Rodríguez, que tomará parte
nas probas de natación nas Paralimpiadas
de Atenas para tratar de igualar e superar
as marcas atinxidas en Sydney. Inclúe in-
formación sobre Atenas, noticias, biogra-
fía, foro, palmarés e contacto.♦
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■ Agora podes mellorar o teu gale-
go e coñecer mellor a nosa cultura.
Matricúlate en Galego na Escola Ofi-
cial de Idiomas da túa cidade.

■ Vendo motocavadora Agra-
8.000, con motor de gasolina a 2
tempos, remorque e aparellos (fresa,
arado e rodas), todo con pouco uso.
Telf. 986 373 099.

■ Xa na rúa o nº 12 de Manesquer-
da, voceiro de Esquerda Nacioalista-
Mocidade. Se queres recibilo, envía
un correo a mocidade@esquerdana-
cionalista.com.

■ Casa Solveira, vivenda turística
vacacional en Piñeiro de Bolmente
(Sober) na Ribeira Sacra lucense,
alúgase por días durante todo o ano.
Reservas nos telf. 647 583 325 ou
610 036 354.

■ Se queres recibir o último número
de E.N. Galiza, voceiro nacional de
Esquerda Nacionalista, completa-
mente de balde, envía un correo a in-
fo@esquerdanacionalista.com.

■ Fanse traballos de corrección e
tradución de galego-castelán, cas-
telán-galego. Chamar ao 981 696
269 ou enviar un correo a carmengra-
ba@yahoo.es.

■ Germán Cooper, fotógrafo profe-
sional, realiza retratos, festas,
eventos. Ampla experiencia, calidade
e servizo. En Santiago, nos teléfonos
981 978 834 e 628 695 839.

■ Véndese cámara fotográfica ré-
flex Canon EQS 500 do ano 1998 e
con zoom de 28-80 mm, coma nova.
Chamar ao 670 503 810.

■ Véndese moto Yamaha Virago
XV535 do ano 93, cor negra, 2.300
euros. Telf. 656 666 166, Pontevedra.

■ Son un home sensíbel, solteiro e
sen compromiso de entre 30 e 40

anos, que busca coñecer mulleres
galegas para amizade e, se xorde,
estabelecer unha relación de parella.
Se algunha muller quere saber o que
hai detrás deste anuncio que me es-
criba ao correo electrónico galizana-
cion1965@yahoo.es.

■ Alugo cuarto a señora de entre
50 e 65 anos en Vigo, na zona do
Calvario. Bon comportamento. Mar-
garida Agulló, telf. 986 378 601.

■ Xente maior, non nos sintamos
sós os días festivos. Chamádeme,
telf. 986 378 608.

■ Véndese scooter en Vigo con
11.000 km, nova e económica. Cha-
mar ao 607 950 511.

■ Alugo casa totalmente equipada
e con garaxe en Nogueira de Ra-
muín, na Ribeira Sacra. Para pasar
uns días ou por semanas. Telf. 986
376 022 / 661 642070.

■ Desexo facer amigas que amen a
música clásica, a literatura e o tea-
tro. Fran, telf. 605 099 722.

■ Alugo casa nos Ancares, en Cor-
neantes (próxima ao Piornedo) recén
restaurada. Por temporadas ou todo o
ano. Telf. 666 876 102. 

■ Os Oito Maravedís, novo alber-
gue para peregrinos en Sarria. Co-
ciña, figrorífico, lavadora, auga quen-
te, servizo de sabas, prazas para bici-
cletas. Rúa do Conde de Lemos 23,
Sarria. Telf. 629 461 770.

■ Véndese acordeón diatónico de
botóns, novo. Chamar ao telf. 986
227 039 a partires das 19 h.

■ 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. Res-
taurada con calefacción e cheminé. 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, arma-
rios empotrados, cociñas, mobles a me-
dida, portas, tarimas, frisos...  na Terra
Cha. Presuposto sen compromiso. 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. Psicoterapia centrada na per-
soa, activa e adicada a problemas na
familia, parella ou situacións límite (mor-
tes, enfermidades terminais, interven-
cións cirúrxicas, emigración). Pedir cita
no 981 134 144 ou no correo electróni-
co centrosentidogaliza@hotmail.com

■ Libroteca 21, catálogo de libros
de ocasión, especialidade en lingua
e literatura galegas, filoloxía e histo-
ria. Tamén revistas e discos. Con-
sulta http://es.geocities.com/librote-
ca21/index.html.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde
A mostra de
Moïse Dikoff

pecha este
sábado 25

na Área
Panorámica

de TUI.

En VIGO
Menchu
Lamas,
na imaxe,
mostra a
súa última
obra
na galería
VGO.
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de setembro
de 2004 Comenta nunha entrevis-

ta, o célebre director,
Woody Allen, que nos

Estados Unidos é imposíbel
ver películas de cineastas co-
mo Eric Rohmer e, practica-
mente imposíbel ver pelícu-

las, en xeral, europeas ou
doutros países, que non se-
ñan dos propios Estados Uni-
dos. A mesma semana, outro
cineasta, Oliver Stone, afir-
ma que a súa película Co-
mandante “non só non se

emitiu por televisión, tam-
pouco a editaron en DVD”.
“A censura –sinala Stone–
chegou a límites insostíbeis”.
Pois resulta que ese é o país
que quere exportar a demo-
cracia ao resto do mundo.♦
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O discurso

do BNG
FRAN ALONSO

Varios amigos meus,
militantes do BNG,
insisten teimuda-

mente nas conversas priva-
das en que un dos actuais
problemas desa organiza-
ción política é que airea de-
masiado os seus asuntos in-
ternos e permite filtracións
á prensa. A min non deixa
de sorprenderme esa vi-
sión, porque a percepción
que eu teño é xusto a con-
traria: o BNG, tradicional-
mente condicionado por un
contexto socio-político que
o obrigou a xogar á defen-
siva, adoita manter pecha-
das as portas da propia casa
para que, agás os seus mo-
radores, ninguén saiba o
que sucede dentro. Esa é,
desde logo, a impresión
que eu teño; unha actitude
se cadra xustificábel desde
unha certa perspectiva his-
tórica, pero dificilmente
sostíbel na actualidade. 

En contra da opinión
dalgúns amigos, eu coido
que a vía para a moderni-
zación e o crecemento or-
gánico do BNG pasa hoxe
por desbotar calquera ten-
tación de barricada e por
impulsar un partido total-
mente aberto á sociedade
(que poida mirar cara
adentro sen medo a trabu-
carse), un partido que es-
conxure os secretismos e
que estea disposto a airear
mesmo os seus máis con-
flitivos asuntos internos,
pois a transparencia, ao fi-
nal, xera confianza e per-
mite a penetración e a
achega de novas olladas e
novas perspectivas. 

Evidentemente, para
que iso suceda é necesario
rematar dunha vez por to-
das con ese duplo discurso
que empregan explícita e
aleivosamente moitos di-
rixentes do BNG: un inter-
no, para a militancia, e ou-
tro externo, para a prensa.
A claridade e a transparen-
cia só se conseguen a par-
tir dun discurso único, sin-
cero, coherente e sostíbel
en calquera contexto. 

Esa actitude procede,
en moitos casos, dunha
desconfianza histórica do
nacionalismo cara aos me-
dios de comunicación, que
son demonizados e, en
moitos casos, culpabiliza-
dos de todos os seus males
e fracasos orgánicos. Non
serei eu quen defenda aos
medios (pois en moitos ca-
sos é evidente esa actitude
hostil), pero o que si é cer-
to é que esa hostilidade po-
de ter un alcance circuns-
tancial, potencialmente va-
riábel, e o que sobre todo é
certo é que os actuais pro-
blemas de crecemento do
BNG hai que buscalos fa-
cendo un inevitábel exer-
cicio de autocrítica e non
demonizando o branco
máis doado.♦

Ano XXVII.
IV Xeira.

PERFECTO CONDE
En principio Xosé Luís Bernal
era Farruco, e agora Farruco é
Xosé Luís Bernal. Un só artista
en dúas personalidades. Ou non,
Farruco é Farruco, o dos contos,
que non é o mesmo que dicir o
chistoso. E Bernal, o actor de va-
rias películas e series de televi-
sión: Sei quen es (Patricia Fe-
rreira), A vida que che espera
(Manuel Gutiérrez Aragón),
Terras de Miranda, Miña sogra
e máis eu, etc. Dentro de pouco
estará en Residencial Caribe
(Anxo Peláez). Como Farruco
leva corenta anos nunha emi-
sora da SER, en Radio Galicia.

Cousas de Farruco, non é?
Empecei sendo moi novo,

cando ía ao colexio Peleteiro. Con
Xosé Luís Moralejo e Xosé Carro
Otero. O primeiro agora é catedrá-
tico de Latín, como foi o seu pai,
e o segundo, catedrático de Medi-
cina e asesor de Fraga. Faciamos
cousas de cantares de cego en cla-
ve de humor. Na biblioteca do tío
de Carro, Xesús Carro, descubrín
a revista Vida Gallega coas súas
magníficas portadas debuxadas
por Castelao, e servíronme para
coñecer o humor. Tamén os con-
tos que me contaba a miña tía
avoa Manuela, en Soutomaior.
Falábame do conto da raposa e da
Cama do Home, unha pedra que
hai no monte do Saidoiro, onde
estivo a primeira central electrica
que lle deu luz a Vigo.

E pasou rapidamente a Ra-
dio Galicia.

Con Ánxel de la Peña. Facia-
mos “Farruco e o veterinario”,
un programa de orientación
agropecuaria. Ten graza. Logo
fixen de veterinario na serie de
televisión Terras de Miranda.

Como era o humor naque-
les tempos?

Moi difícil de facer. Tiñas

que facerte entender sen que te
entendesen os que non debían
entenderte. Os da censura.

Farruco é todo un personaxe.
Si, até lle fixo un pasodoble co

seu nome o director da Banda
Municipal de Santiago, Santos
Bartolomé. E o seu pai, que son
eu, foi o modelo do grupo escultó-
rico adicado á Tuna Univesritaria
que hai no Campus de Santiago.

Ademais, Farruco, viaxou
por todas a festas e romarías
de Galiza.

El e máis eu temos andado
moito. Unha vez até me secustra-
ron pola súa conta nunha gasoli-
neira. Os da comisión tivéronme
alí escondido porque dicían que,
en canto actuara Farruco, ía re-
matar a festa.

E que máis lle pasou?
Outra vez, nunha aldea de

Celanova, os parroquianos dixé-
ronme que don Manuel, o cura,
dicíalles que se levaban a Farru-
co el non facía a Misa grande.

Pois vaia Deus que ten o voso
cura, díxenlles eu, que o cambia
por Farruco. Logo apareceu o
cura, que era un mangallón que
metía medo, e díxenlle que res-
pectase o meu púlpito que eu ta-
mén respectaba o seu. Remata-
mos tomando copas xuntos.

Trinta anos polas festas e ro-
marías debeu dar para moito.

Abofé que si. Algunha vez ti-
ven que chegar a elas en carros
de vacas, e outras en tractores.
Na Festa da Augardente do Ulla
estaba representando o meu cabo
Monteiro, xa sabes, os gardas ci-
vís de agora son de mírame e non
me toques, quentan os cuarteis
con butano e nós daquela quen-
tabamos a xente a leña. E chegou
unha vella dicindo: mire, garda,
deixe de falar tanto que os moi-
nantes de Carballo puxeron un
estrebillo de feira na miña horta
e estanme fodendo as nabizas; e
vostede, aí latricando.

A identificación de Farruco

con Bernal é moita, non é?
Total. Valentín, o derradeiro

fotógrafo que houbo na Alameda
compostelá, dixome un día que
lle pedimos o caixón para facer
un programa de televisión que
prestar prestábamo, e sen cobrar
nada, pero que el tiña que ir can-
do o caixón. Este caixón xa pa-
gou dúas carreiras, díxome. Pois
o meu Farruco deu de comer a
dous mangallóns.

Como humorista, definiría-
se de que maneira?

Sempre procuro escapar do
conto de conserva. Hai moita
xente que interrompe a miña vida
para contarme un conto, e a min
os chistosos nunca me fixeron
graza. O humor ten que ser sabio
e auténtico, e non de conserva.

E agora, que representa o
cine para vostede?

O desafío de probar que son
capaz de facer outras cousas. É
unha nova dimensión da popula-
ridade.

Tamén leva 26 anos organi-
zando a homenaxe ás bandas
de música populares que se ce-
lebra en Santiago.

Pensei en deixalo, pero nin
atopei xente nova que me colla a
vez nin fun quen eu de marchar.
Teño case a seguridade de que
cando eu deixe de facela, a ho-
menaxe desparecerá. E é unha
mágoa porque é o espectáculo
que máis xente move e que me-
nos cartos custa.

Tamén é vostede un autén-
tico picheleiro, ou non?

De pura cepa. Compostela é
coma unha casa grande que ten
moitas salas de estar. A min gus-
táme acudir á rúa do Franco para
comungar con esas hostias cón-
cavas que son as cuncas de viño.
Nas tabernas sabes de todo. Den-
de que Camacho deixou o Real
Madrid até os rumores de se Cuí-
ña volve ou non.♦

COLECCIÓN CENTRAL LITERARIA

Botas un peso no tocadiscos.
Méteslle unha profunda calada ao

longo e afinado pitillo mouro.
Escolles canción de vagar,

expulsando o fume. Premes a tecla
cun súpeto toque que ecoa

fachendoso. Axiña estala, eléctrico,
libremente, o Smoke on the water.
Todo estaba perfecto. O tempo ao

teu favor, parecía. ¿A que hora vai
vir o futuro?

A NOSA TERRA

Soberano
Unha
novela de
ADOLFO

CAAMAÑO

Xosé Luís Bernal, Farruco
‘O humor non pode ser de conserva’

P.C.


