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A LOITA INTERNA QUE PADECE O PPDEG ACOCHA UNHA
recomposición inevitábel da dereita na Galiza. A discusión non se
pode reducir a unha loita interna por conservar o poder. A puxa en-
cobre tanto puntos de partida distintos como visións da sociedade e
defensa de intereses dun amplo grupo de cidadáns. Acochan tamén
unha visión distinta de Galiza e da súa configuración no actual Es-
tado e na Europa. Este enfrontamento, por outra parte, non é novo.
Estivo presente cando a transición e pasou adurmiñado 16 anos, des-
de a voadura de Coalición Galega e a implantación hexemónica da
dereita española con Fraga á cabeza. Mais, non esquezamos que, pa-
ra sobrevivir unida e electoralmente vencedora, tivo que asumir for-
malmente un carácter galeguista e autóctono. Todos estes anos, a
percepción de que a sombra de Fraga era o mellor abrigo na defen-
sa do autóctono impediu o enfrontamento directo interno. A decisión
do PP madrileño de unificar o PPdeG, someténdoo á disciplina dun
Raxoi necesitado de afianzar o seu liderado, así como a perda do po-
der fáctico que ostentaba Fraga, precipitaron a crise e a loita interna.
Produciuse un estoupido anunciado desde estas páxinas. Non esque-
zamos tampouco que non houbo que agardar á desaparición política
de Fraga, senón que veu propiciado pola crise do Prestige hai agora
dous anos e que finalmente se configura como un enfrontamento do
PP galego co estatal que obrigou o propio Fraga a posicionarse en
clave galega para ter posibilidades de conservar o cargo.♦
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CONTRA O SILENCIO E
A DESINFORMACIÓN.
A guerra civil do 36 foi a fenda
que tronzou historicamente
a Galicia e o seu acceso
á modernidade. GRIAL reune
algunhas das máis valiosas
contribucións ao Congreso
Internacional do Exilio Galego que
no 2001 o Consello da Cultura
Galega convocou en Santiago.

A guerra do PPdeG enfronta a Fraga con Raxoi

Segundo un estudo realizado por científicos españois e estadounidenses

Quedan 20.000 toneladas de fuel no Prestige

O PSOE muda
a súa postura
sobre a reforma
do Estatuto

(Páx. 8)

Norteamérica
vira á dereita
e Latinoamérica
á esquerda

(Páx. 19 e 20)

Os últimos hippies
(Páx. 14 e 15)



Os datos ofrecidos por Repsol até
agora son erróneos. Así o asegura
un estudo publicado na prestixio-
sa revista científica Scientia Mari-
na titulado Valoración do com-
portamento do fuel nos tanques
do “Prestige” nas profundidades
do Océano Atlántico. Coordinou a
investigación José Luís de Pablos,
doutor en físicas e investigador do
organismo público, Ciemat (Cen-
tro de Investigacións Enerxéticas,
Medioamabientais e Tecnolóxi-
cas). No grupo multidisciplinar
participaron igualmente as tamén
científicas do Ciemat, María José
Marcos e Almudena Agüero; An-
tonio García-Olivares do CSIC
(Centro Superior de Investiga-
cións Científicas); e, o experto en
accidentes de petroleiros, Bernd
Haupt, profesor na Universidade
de Pensylvania. “O traballo é to-
talmente independente. A iniciati-
va non partiu de ningún organis-
mo oficial, nin contamos con nin-
gún financiamento”, explica José
Luís de Pablos.

O informe publicado defende
que os cálculos feitos por Repsol
sobre o combustíbel que aínda
permanecía nas adegas distaron
da realidade dende o principio.
“Os datos que ofreceu a petrolei-
ra Repsol parecíannos sospeito-
sos, posto que afirmaban que nas
adegas do Prestige só ficaban
arredor de 13.000 toneladas, can-
do até aquel momento o CSIC vi-
ña defendendo que había 37.000
toneladas. Os nosos cálculos son
case iguais ao que defendía o Co-
mité Científico Asesor e contra-
dín a Repsol”, explica De Pablos. 

As explicacións que defenden
a tese destes investigadores cén-
transe en tres piares. En primeiro
lugar os científicos fixeron unha

serie de simulacións térmicas que
indicarían como se comportaría o
fuel en función dos cambios de
temperatura á que foi sometido e
do tempo que tardou o barco en
chegar ao fondo. “Segundo as si-
mulacións térmicas e os datos re-
ais achegados polo submarino

Nautile -utilizado para tapar as
fendas do casco do barco nun pri-
meiro momento-, deducimos que
a cantidade de fuel que ficaba no
barco no momento do afundi-
mento era dunhas 50.000 tonela-
das. Esta cantidade reduciuse a
unhas 37.000 toneladas debido ás

fugas”, que foron dunhas 125 to-
neladas cada día até o momento
do selado feito polo Nautile. 

Segundo o publicado “37.000
serían as toneladas que había no
pecio antes da extracción. As me-
dicións realizadas polo Comité
Científico baseadas en medidas

directas por inmersión dunha va-
ra e simple manchado, semellan
máis correctas que as realizadas
posteriormente, con métodos
máis sofisticados, que de feito
detectaron menos petróleo do
que finalmente foi extraído e

N
º 

1.
14

9 
�

D
o 

4 
ao

 1
0 

de
 n

ov
em

br
o 

de
 2

00
4 

�
A

no
 X

X
V

II

Edita: 
Promocións Culturais Galegas S.A.

Consello de Administración:

PRESIDENTE:

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

Director:
Afonso Eiré López.

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

Edicións Especiais:
Xosé Enrique Acuña.

Deseño de Maqueta:
Xoselo Taboada. 

Coordenación Humor Gráfico:
Picho Suárez. 

Colaboradores:

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

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

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

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

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

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

DEPORTES: Manuel Pampín.

CULTURA: Ramiro Fonte, Vítor Vaqueiro,
Pilar Pallarés, Carme Vidal, Celso López

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

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

LECER: Xesús Vaamonde Cid.

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

Fotografía:
Andrés Panaro, Xosé Marra.

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

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

Xefa de Administración:
Blanca Costas

Subscricións:
Lola Fernández Puga
subscripcions@anosaterra.com

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

Edición Electrónica:
www.anosaterra.com

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

CORREO ELECTRÓNICO:
info@anosaterra.com

ADMINISTRACIÓN, SUBSCRICIÓNS E PUBLICIDADE:
986 433 830*

Imprenta: E.C. C-3 1958.

Depósito Legal: C-963-1977 .

ISSN: 0213-3105.

Continúa na páxina seguinte

En dous anos podería producirse unha nova marea negra,
segundo os científicos

No Prestige aínda fican máis de 20.000
toneladas de fuel

RUBÉN VALVERDE

“No Prestige aínda fican entre 16.000 e 23.000 toneladas”. Esta é unha das principais conclusións á que
se chega nun estudo realizado por científicos do Ciemat, do Csic e da Universidade de Pensylvania
(EE UU). A investigación tamén alerta sobre a posibilidade de que de aquí a dous anos se produza un-
ha nova marea negra pola presenza dunhas bacterias que acelerarían a corrosión do casco do buque.

PACO VILABARROS



moito menos do que realmente
haberá”. A este respecto cómpre
lembrar que os robots utilizados
por Repsol para medir o fuel que
permanecía nas adegas rebaixa-
ron a cifra a
13.000 toneladas.
Non embargante,
a petroleira afir-
mou a comezos
de outubro, cando
concluíu a labor
de extracción, que
recollera 14.000
toneladas e que
no pecio ficaban
1.500 máis que
non se puideran
extraer porque se
solidificaran. 

Repsol propu-
xo “atacar” con
biorrremediación -
bacterias que se
alimentan de petróleo- as 1.500
toneladas que segundo eles fican
no fondo do mar. “Esa técnica se-
ría inefectiva aínda no caso de que
fose certo que só houbese esa can-
tidade no barco, porque a corro-
sión do casco sería máis rápida
que o tempo no que actuarían esas
bacterias”, asegura De Pablos.

A segunda explicación que
usan estes científicos para de-
fender que o fuel que aínda fica
no barco é de 20.000 toneladas
apóiase na cantidade de residuos
recollida. “Os residuos do Presti-
ge sumaron unhas 170.000 tone-
ladas, segundo datos oficiais. Se-

gundo os nosos cálculos esa can-
tidade equivale a unhas 47.000
toneladas de petróleo. Sumando
esas 47.000 toneladas e as
14.000 extraídas, o resultado é
de 61.000 toneladas. Se a carga

do Prestige supe-
raba as 80.000
toneladas, como
mínimo quedan
16.000 toneladas
no pecio”. 

De todos os
xeitos os investi-
gadores aseguran
que esta cantidade
pode ser maior e
poñen como
exemplo o recolli-
do tras o accidente
do Erika. Tendo
en conta que o en-
torno ecolóxico é
semellante aínda
que as mareas son

menos activas, “o Erika, con
20.000 toneladas vertidas ao mar,
xerou entre 250.000 (segundo da-
tos oficiais) e 365.000 toneladas de
resíduos(segundo as organizacións
ecolóxicas). Por iso pensamos que
a cifra que permanece nos tanques
pode elevarse a 23.000 toneladas”,
conclúe De Pablos.

A terceira xustificación que
anularía as cifras dadas por Repsol
céntrase en que o volume de ex-
tracción de fuel feito co sistema de
bolsas nunca decreceu de xeito sig-
nificativo. “Para explicar esta teo-
ría recorremos ao sinxelo principio
de Arquímedes. A forza coa que se

extrae o fuel é a forza coa que sae
a flote o fluído. Cando a cantidade
de fuel diminúe, sae con menos
forza e polo tanto o ritmo de ex-
tracción cada día é máis pequeno”. 

Cando comezou a extracción
o ritmo de extracción era dunhas
180 toneladas cada día, segundo
Repsol, nos meses de xuño e xu-
llo. Ao final do proceso, entre o
16 de agosto e o 11 de setembro,
o volume recollido foi de 150 to-
neladas día. “Significa que o fuel
seguía a saír con moita forza. Is-
to implica que o volume de fuel
que queda nos tanques é, cando
menos, de igual magnitude ao
volume extraído”. O cal signifi-
caría que como pouco no pecio
fican aínda 14.000 toneldas.♦
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Vén da páxina anterior

Os investigadores non enten-
den porque Repsol concluíu
a recollida de fuel cando xa
se estaba extraendo máis do
que tiñan calculado e non in-
vestigaron con precisión can-
tas toneladas restaban en rea-
lidade. Tal vez as razóns ti-
vesen que ver co inicio dos
temporais e co alto custe que
conleva este sistema, que su-
pera os 250.000 euros ao día.

O artigo publicado en
Scientia amósase crítico co
método de bolsas escollido
por Repsol para a recollida
do fuel. Entre outras cousas
indica que este sistema é ine-
ficaz a esa profundidade por-
que hai unha parte sólida e
outra semisólida de fuel que é
imposíbel de recoller. “A ex-
tracción por métodos activos
ou pasivos (bolsas lanzadei-
ra) deixará, aínda seguindo
coa extracción, cando menos
un 30% dentro do barco, se-
gundo as nosas simulacións
fluídodinámicas. Este feito
corrobórase pola análise dou-
tros afundimentos nos que se
produciu a extracción”.

Os investigadores lembran
que “en países sensibilizados
co medio ambiente confinou-
se con formigón o pecio tras
extraer todo o fuel posíbel”. O
exemplo máis claro foi o
afundimento do
petroleiro Pallas
nunha zona de
alto valor ecoló-
xico próxima a
Alemaña. “No
caso do Prestige
fai falta idear un
sistema que per-
mita recoller a
máxima canti-
dade das máis
de 20.000 tone-
ladas que aínda
fican no fondo,
e tamén cómpre
buscarlle unha solución ás to-
neladas que non se poidan re-
coller. A esa profundidade o
método de recubrir con formi-
gón non é aplicábel”.

O equipo de investigado-
res ideou un novo sistema de
recollida que “consideramos
efectivo”. Porén, non queren
adiantar en que consiste dito
método “até que non sexa re-
visado pola comunidade
científica. O gran problema

até agora co Prestige é que se
mesturou a política coa cien-
cia. Nós queremos separar
ambas partes. Por iso some-
teremos o noso invento ao
contraste científico e se pasa
a proba seralle proposto aos
organismos competentes”,
asegura De Pablos.

Silenciamento da
investigación

Até o de agora a investigación
feita por estes científicos foi
silenciada no Estado, malia
ter repercusións en todos os
círculos internacionais. Aquí
apenas tivo repercusión me-
diática e no eido científico
aínda non recibiu contesta-
ción. “Agora que cambiou o
director do Ciemat presentá-
moslle a nosa investigación
para que a avalíe e a defenda
en instancias políticas”, afir-
ma De Pablos. “O que non se
entende moi ben é que des-
pois do Prestige apenas saísen
investigacións científicas so-
bre a materia, malia ser o
maior desastre ecolóxico da
historia e cos cartos que se lle
teñen destinado. Non hai máis
que comparar co ocorrido tras
o Exxon Valdez ou o Erika”,
engade o científico.

Os equipo salienta na in-
vestigación que
un dos aspectos
nos que cómpre
incidir nun futu-
ro é sobre a le-
xislación sobre
os buques mo-
nocasco. “O ac-
cidente do Pres-
tige non é un
feito illado ou
fortuíto. O tráfi-
co de super-pe-
troleiros dupli-
carase no 2020.
Dado que son as

maiores estruturas móbiles
construídas, non se compren-
de como os sistemas de cons-
trución, inspección e certifica-
ción son do século XIX”. Para
De Pablos, “a lexislación ten
moito que ver cos intereses
das compañías petroleiras.
Moitas delas son propietarias
de buques monocascos que
non queren cambiar, mentres
se anuncian reconversións e
peches nos astaleiros”.♦

Críticas a Repsol

‘A extracción
con bolsas
lanzadeiras
provoca que o
30% do fuel non
se poida recoller”

“No peor dos ca-
sos podería produ-
cirse unha nova
marea negra en
dous anos”, ase-
gura De pablos. A
investigación ase-
gura que das máis
de 20.000 tonela-
das que aínda per-
manecen no barco
hai unha parte só-
lida e outra en es-
tado líquido. “O
feito de que o bar-
co non fose revi-
sado en condi-
cións axeitadas impide saber se
está presente a bacteria Desulfo-
vibrio desulfuricans”. 

Esta bacteria está presente en

combustíbeis con
alto contido en
xofre. “O feito de
que o Prestige se-
xa de baixa cali-
dade e teña un alto
contido en xofre
(2,58%), fai posí-
bel a proliferación
da Desulfovibrio
desulfuricans, a
cal, utilizando o
xofre produce áci-
do sulfúrico, que
acelera a corro-
sión do casco”. A
bacteria é capaz

de comer entre 2 e catro milíme-
tros de aceiro por ano. Esta corro-
sión uniríase á que xa anunciou o
Comité Científico, que se produci-

ría por mor da presión á que está
sometido o buque a máis de 3.500
metros de profundidade. 

“Por este motivo non entende-
mos como Repsol deixou unha
cantidade de fuel dentro do casco
sen darlle unha solución máis alá
da biorremediación. Antes de que
esas bacterias comezasen a actuar
a cuberta xa estaría rachada”, ex-
plica De Pablos. O fuel volvería a
chegar ás costas en forma de ma-
rea negra. “A case 4.000 metros
de profundidade hai unha parte do
fuel que está solidificado. Non
embargante, ao fender o casco, o
fuel subiría e a 15º de temperatura
volvería ao seu estado orixinal.
Non hai que esquecer que a pre-
senza de alcatrán e xofre é moi al-
ta”, engade De Pablos.♦

O pecio do barco podería rachar
‘O feito de que
o petróleo do
Prestige sexa
de baixa calidade fai
posíbel que prolifere
unha bacteria
que acelera a
corrosión do casco”

‘Os datos
de Repsol eran
sospeitosos porque
afirmaron que había
13.000 toneladas,
cando até aquel
momento o CSIC
defendía que ficaban
37.000”

PACO VILABARROS



Antes de empezar preguntándose quen
é Rocco Buttiglione habería que pre-
guntarse quen compón esta Comisión

Europea e como se elixen os comisarios. Son
un grupo de xente quen nos seus elementos
máis á dereita, coinciden coas señas de iden-
tidade da máis rancia dereita que se poida
lembrar, e que ruboriza a moitos dos cida-
dáns –aos que serven– cos seus comentarios.

Estes individuos reclamaron artigos na
constitución europea que de se teren reflecti-
dos nela, serían máis propios da Idade Media,
do achegamento ao Papa e ao Emperador do
Sacrosanto Imperio, e aos cruzados, e ao Cid
Campeador, que aos dereitos humanos. Se
mal non me lembro por aquela época na que
tres dirixentes de Estado (catro eran se ben se
quere contar o conto) se reuniron nos Azores,
aínda José Manuel Durão Barroso –futuro
presidente da Comision Europea– reclamaba
unha constitución que consagrase a cristian-
dade como valor fundamental de Europa.

A saída de Buttiglione da Comisión é coma
un espirro que anuncia un constipado. Un mo-
vemento reflexo
de cal é o verda-
deiro sentir e as
crenzas dalgúns
dos comisarios
saídos de gober-
nos de dereita na
Europa da actua-
lidade. A súa mar-
cha da Comisión
é a única saída
posíbel en paga-
mento dun erro
político tan grave
como é posicio-
narse por uns in-
tereses tan parti-
culares como po-
den ser os da igrexa, ou os do partido, cando
nin sequera se pode (en teoría) tirar para os in-
tereses dun propio Estado como membro da
comisión europea, gardiá do interese suprana-
cional europeo.

Parece por tanto que o señor Butiglione
non sabía cales eran as funcións e as regras
que debería respectar cando se foi a Bruxelas.
E por iso ten agora unha viaxe de retorno se
non quere que toda a Comisión sexa rexeitada
polo voto do Parlamento, que de rexeitar ou
aprobar, faino de toda a Comisión no seu con-
xunto, pois esta preséntase como corpo único
e non de forma individual. E o parlamento non
ten o dereito de vetar comisarios puntuais. 

Pero a súa saída non podía ser tan clara e
sinxela que representase unha claudicación por
parte da persoa que o manda. Máis aínda cando
é o elixido e designado do odiado Berlusconi,

que xa tivo os seus encontros cara a cara coa es-
querda no europarlamento, no que lle chamou
“kapo” ao líder dos socialistas europeos. Un
amante da Italia con regras alternativas e co-
rruptas, onde el ten que ser o centro de atención.

Para marchar, Buttiglione  tiña que facer
un pouco de teatro, que niso consiste de can-
do en vez a politica, e Barroso semellar que
vale para o cargo. Os parlamentarios, ven un-
ha ocasión de que a plebe se dea conta de que
existen, e aproveitan. E Berlusconi busca un-
ha saída honrosa para os seu nacionalismo de
Estado e para a imaxe de home forte e reso-
lutivo que para Italia sempre representou. De
paso, un pouco de fumareda axuda a que a
sensación de caos e despropósito se acrecen-
te. Outros posíbeis candidatos na lista negra
do parlamento Europeo son Neelie Kroes, un-
ha muller de negocios holandesa acusada de
ter conflitos de interese, Peter Mandelson ao
que ven de dubidosa condición logo dalgúns
escándalos reiterados no Reino Unido, ou a
danesa Marian Fischer á que se lle deu a car-
teira de agricultura, que está un pouco ache-
gada de máis ao que son os seus negocios...

Pero Buttiglione é unha faba negra. O pa-

sado venres, 29 de outubro, sabendo da longo
ponte, anunciouse que dimitía. As augas bai-
xarán máis mansas agora que el non esta para
avanzar negociacións e acordos á fin de ache-
gar unha nova Comision. Este home ten vín-
culos co Opus Dei e é membro da Comunione
e Liberazione unha seita católica considerada
por moitos como os “estalinistas católicos”.

Segundo a organización Catholics for free
choice, Buttiglione oponse á igualdade de de-
reitos para parellas do mesmo sexo, e en 2001
condenou a marcha do orgullo gai en Milán,
declarando que os comportamentos homose-
xuais son síntoma de “desorde moral”. En
1989, nunha conferencia sobre a sida ao Vati-
cano, dixo que a sida era un castigo divino da
homosexualidade e do uso das drogas.

Cre que as mulleres están na terra para
procrear, e que as mulleres solteiras “non son
moi boa xente”. E no tema da inmigración
aposta por campos de inmigrantes no exte-
rior da Unión con cotas de entrada depen-
dendo do nivel de criminalidade de cada gru-
po nacional. Algúns grupos teñen un alto ín-
dice de criminalidade comparado cos católi-
cos cristiáns, segundo el.♦
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Temos unha imaxe
bidimensional dos
palestinos: a de
desfarrapados, tamén
terroristas. Por iso hai
que lembrar as
palabras do biógrafo
de Proust e Genet, o
norteamericano
Edmund White, un
home nada sospeitoso
de revolucionarite. El
di dos palestinos:
“Son os líderes
intelectuais do mundo
árabe e son
demasiado
sofisticados para
xulgar un individuo
pola súa procedencia
nacional ou
relixiosa”.

Día tres nos bares.
Os deudos do finado
Aznar chocan as
cinco. Gañou o home,
Bush. Mágoa do gol
no último tempo de
Ronaldinho Gaúcho.

A Semana Tráxica
de Compostela. El
Correo Gallego
contra Fraga. Están
atentos os profesores
de historia do
xornalismo?

Se Touriño non
condena a Vázquez
por La Coruña é
porque lle ten medo.
Vázquez manda
moito no partido. E se
Vázquez manda no

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Quen é Buttiglione?
XOSÉ M. FIGUEIRAS

A retirada do italiano Rocco Buttiglione da futura
Comisión Europea non oculta o compoñente ultra-
dereitista do equipo composto por Durão Barroso.

‘Na ‘lista
negra’

de Barroso
tamén están

Neelie Kroes,
Peter Mandelson

e Marian
Fischer”

Cartas

Limitación
de mandatos

Hai unhas semanas lin nun xornal
que o PSOE de Galicia ía propo-
ñer, na reforma do estatuto gale-
go, que figurase unha limitación
de dúas lexislaturas para o man-
dato do presidente galego. O PP
loxicamente non aceptaba esta
proposta pois sería contraditoria
coa decisión de presentar a Ma-
nuel Fraga como candidato, e o
BNG contestaba acusando ao
PSOE de incoherente por non
presentar esta proposta tamén pa-
ra o presidente do goberno cen-
tral. É certo que isto é unha inco-
herencia, mais os erros doutros
non deben de influír nas decisións
do BNG, e tamén parece ser que
en Catalunya e Castilla-La Man-
cha, tamén con goberno do
PSOE, vaise aplicar esta medida. 

Para favorecer a democracia
non existen varas máxicas, mais
situacións de presidentes vitalicios
como Muamar el Gadafi, Joaquín

Balaguer, Iasir Arafat, Fidel Cas-
tro, non son exemplos que contri-
búan a fortalecela, e cando remata
o seu mandato crean unha situa-
ción moi complicada de resolver.
É unha sorte que presidentes como
Ronald Reagan ou José María Az-
nar, por poñer dous exemplos, só
gobernasen oito anos. 

E esta norma non só se debería
aplicar aos presidentes, igualmen-
te debería ser aplicada a todos os
cargos públicos. O contrario é crer
nos superhomes, e que ninguén o
dubide, estes non existen.♦

XOSÉ-BIEITO COELLO
(AS PONTES)

A noite dos calacús
O outono de Galiza, que é morno
e dourado, melancólico e doce
comeza, as mañás alborexan gri-
ses e con brétema, e ao longo do
día vai esvaecendo coa cálida luz
do sol que aloumiña, pasa o ven-
to entre as árbores, as follas co-
rren dun lado para outro e amo-
réanse nos recunchos como de-

sexando gorecerse. E alí, a carón
das árbores nas fragas, soutos e
piñeirais prodúcese o milagre
dunha nova vida, a dos cogome-
los, o noso pan de cobre como lle
chamabamos de cativos.

Estrala un doce murmurio de
suaves sons cando a choiva triste e
silenciosa milla as vellas baldosas
e a cidade reflecte inqueda nunha
morneza triste polas rúas e praci-
ñas cargadas de historia cando as
badaladas da igrexa de San Fran-
cisco guíanos até a praza da Ferra-
ría onde un recendo a castañas
asadas enche o aire de tenrura e
morneza e poesía de inverno. Na
nosa cidade sabemos da chegada
da invernía cando ao igual que o
cuco na primavera chega á praza
da Ferraría a máquina das casta-
ñas cargada da fartura do froito do
inverno e a nostalxia da aldea lon-
xana, e tamén cando chega ás pa-
rroquias outro persoeiro para nós
entrañábel, co traxe de pana e pito
nos beizos e sabedor de mil histo-
rias; “O Augardenteiro” metade
menciñeiro e alquimista e druída.

E na noite de outubro a novembro
o Samaín, a noite dos calacús, na
terra farturenta a raíña e a humilde
cabaza na noite máxica de trasnos
e meigas na primacía dos defuntos
e da Santa Compaña.

É unha mágoa que unha tradi-
ción nosa celta a tivésemos que
redescubrir americanizada como
Halloween pero agora parece que
aquí o concello a recuperou como
a noite dos Calacús, e estase a
consolidar como unha festa nosa
de dous mil anos de antigüidade
que os irlandeses levaron a Amé-
rica nas primeiras emigracións.♦

ANTÓN ROEL
(PONTEVEDRA)

O Protocolo de Kioto
A boa noticia da ratificación do
Protocolo de Kioto por parte de
Rusia, que supón a súa entrada
en vigor, pon aínda máis en evi-
dencia a irresponsabilidade am-
biental e a insolidariedade in-
ternacional do goberno dos EE
UU á hora de enfrontar o que a

Rocco Buttiglione.



Non quero facer publicidade dunha em-
presa que non me regalou nin uns cal-
cetíns; nin falla que fai, grazas a

Deus. O que quero é achegar unha pedra
máis ao milladoiro de desprezos da lingua e
a identidade cultural do pobo galego. Como
se sabe, o “milladoiro”, ou “humilladoiro”,
era unha morea de pedras que se ía forman-
do nun cruce de camiños cos croios que os
peregrinos deixaban nese lugar, como símbo-
lo penitente da súa peregrinaxe. Esta miña
pedra de hoxe quere ir a ese milladoiro, pero
quere ser tamén un pequeno croio, só unha
humilde pedriña, tirado contra un xigante so-
berbio, meirande que o bíblico Goliat. Pode
que, unida a outras pedriñas consiga tumbalo
como lle aconteceu ao pequeno David. 

Este artigo podería levar un título máis lon-
go, e podía ser tal que así: “Zara home. Ou co-
mo mofarse do teu pobo na súa casa”. “Zara
home” é una nova tenda que abriu nunha rúa da
Coruña a poderosa empresa Inditex, que foi er-
guendo o galego Amancio Ortega. Até aquí na-
da de particular. Pero, sabedes o que vende esa
tenda? Como o téxtil é o que predomina nas
tendas de Zara, e como fala de “home”, segura-
mente moitos deducirían sabiamente o mesmo
que me respondeu a miña nai: “Será unha ten-
da de roupa de cabaleiro”. Pois non. Dende lo-
go, é comprensíbel a confusión da miña nai –o
meu pai pensou tamén o mesmo, pero non pa-
rou até saber que recoiro vendían alí, cousa que
descubriu con sorpresa. Como xente que coñe-
ce o galego, os meus pais pensaron que “home”
era cousa de homes, pero, en realidade o “ho-
me” desta Zara significa, en realidade, “fogar”!,
como corresponde á verba inglesa. Ou sexa,
que “Zara fogar”, non vende camisas e panta-
lóns, senón cousas para a casa. 

Pero isto do “fogar”, ou simplemente “ca-
sa”, non semellaba parecerlle moi “chic” ao
agudo Ortega ou aos seus asesores de imaxe.
Como é sabido, o idioma galego é moito máis
pailán, menos cosmopolita e, desde logo, me-
nos útil que o “english”; teno pregoado abon-
do o alcalde da cidade onde se abriu a devan-
dita tenda. Como a moitos galegos, semella
que a este empresario isto da lingua parécelle
unha parvada, pois o importante é facer car-
tos. E, certamente, Inditex sabe facelos, por
iso é xa unha grande empresa internacional.
As súas seica máis de 1.200 tendas en máis de
40 países, que teñen nomes cosmopolitas
(“Pull and bear”, “Massimo Dutti”, “Berhs-
ka”, “Oysho”...), son boa expresión disto. 

Pero a máis de un parécenos deplorábel
que alguén que desprece así a lingua do seu
pobo teña recibido a distinción de “Fillo
Adoptivo” da cidade herculina, por “promo-
ver actividades culturais e educativas”! E, o
que é aínda máis grave, que a mesma corpo-

ración municipal lle negase tal distinción a
un home da talla de Manuel María, unha fi-
gura que leva xa tempo nas páxinas da histo-
ria galega, con recoñecemento ou sen el por
parte do goberno municipal da Coruña. Cla-
ro que algún concelleiro seica lle dixo a un

xornalista que non era para cabrearse por iso,
porque o Manuel era “sólo un poeta”; “y en-
cima galleguista”, pensou seguramente, aín-
da que isto non consta que o dixera en alto.♦

VITORINO PÉREZ PRIETO é teólogo e escritor.
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PSdeG, deben os
nacionalistas pactar
con Touriño?

A Palmou gústalle
fumar puros e
presenciar corridas de
touros. A Raxoi
gústalle presenciar
corridas de touros e
fumar puros. Alguén,
con eses datos,
ignora de que van
estes señores?

Unha revista di que
parte do mellor
cinema do mundo
faise hoxe en Irán.
Outra revista informa
de que os Estados
Unidos estudan a
posibilidade de
acometer bombardeos
selectivos sobre Irán.
Probabelmente as
dúas noticias non
garden relación.

Din os
socialdemócratas dos
países ricos que a
China contamina e
que o seu
desenvolvemento non
é sostido. É coma se o
dono dun pazo de
pedra, con piscina, se
puxese a criticar o
que ten unha casa de
cemento, con
galiñeiro no patio,
por non coidar a
estética, nin os maos
cheiros. “Cheiros si,
responderíalle o
afectado, pero teño
casa; os meus pais
eran nove de familia
e comían todos dun
pote”.

Segue habendo cola
para ver Mar adentro,
pero non desistan.♦♦

Gonzalo

Zara home
VITORINO PÉREZ PRIETO

O gusto das nosas empresas por usar linguas estranxeiras
crean confusións tan graves que é mellor tomalas a risa.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

comunidade científica insiste
en cualificar como unha das
principais ameazas para a Hu-
manidade. 

A entrada en vigor do prin-
cipal instrumento de loita con-
tra o cambio climático é unha
boa oportunidade para lembrar
que Galiza, como país corres-
ponsábel, e tamén vítima, do
cambio climático global, ten
que facer os seus deberes. O no-
so país, como o conxunto de
España, está hoxe moi lonxe de
cumprir o Protocolo de Kioto.
O forte aumento das emisións
de gases de efecto invernadoi-
ro, particularmente no sector do
transporte, é un inequívoco in-
dicador do carácter ecoloxica-
mente insustentábel do noso
modelo de desenvolvemento. 

A pesar do desenvolvemento
da enerxía eólica (en moitos ca-
sos con agresións a espazos na-
turais valiosos), as emisións de
CO2 das centrais térmicas ga-
legas aumentaron un 8% entre
1990 e o 2001. A central térmica

de carbón das Pontes segue a ser
a maior “fábrica de cambio cli-
mático” da Península Ibérica e
unha das maiores de Europa.
Mentres na pasada década dimi-
nuía aínda máis o tráfico ferro-
viario, as emisións do transporte
por estrada aumentaron en case
un 50%, superando amplamente
as emisións da central térmica de
carbón de Meirama (Cerceda). 

Se, como sería o intelixen-
te, nos tomamos realmente en
serio o problema do cambio
climático, é preciso facer cam-
bios importantes que supoñan a
modernización ecolóxica da
economía. Por exemplo, e co-
mo apunta o Plano de Asigna-
ción de Dereitos de Emisión
aprobado en setembro polo go-
berno central, para reducir as
emisións no sector do transpor-
te, sen dúbida o máis proble-
mático, é preciso “integrar a
variábel do cambio climático
nas decisións sobre o sector do
transporte”, “tanto a nivel de
infraestruturas como de servi-

zos do transporte”. Isto non se
ten feito nunca até hoxe. O Pla-
no Galicia, fundamentalmente
un plano de infraestruturas de

transporte, é unha boa proba.♦
XOSÉ VEIRAS, SECRETARIO

EXECUTIVO DE ADEGA
(SANTIAGO)

P R E S E N T A C I Ó N
EN

P O N T E V E D R A
DE

“SOBERANO”
DE ADOLFO CAAMAÑO

EDICIÓNS A NOSA TERRA

XOVES 11 DE NOVEMBRO ÁS 20:30 NO TEATRO

PRINCIPAL COA INTERVENCIÓN DE

X. ENRIQUE ACUÑA,
LUÍS BARÁ,

LUÍS REI NÚÑEZ

E O PROPIO AUTOR

ADOLFO CAAMAÑO.



A crise do PP
vista por
‘El Correo
Gallego’
As páxinas de El Correo
Gallego reflectiron, con es-
pecial intensidade, a crise
do PPdeG dos últimos días.
Velaí algunhas das frases.
Luis Pousa escribía o 2 de
novembro: “Examinadas á
luz da semiótica, as pala-
bras do amo de Ourense
deixan entrever a catadura
moral do personaxe que nel
se agacha”, “o modelo tra-
palleiro co que se tenta sol-
ventar a crise nada resol-
ver”. Pousa analizaba ta-
mén os efectos da crise so-
bre a cidadanía: “Nestes in-
tres, o deterioro da imaxe
do PPdeG, do que nin se-
quera se salva o seu funda-
dor, é ben forte e abrangue
o conxunto da sociedade
galega. Hai que estar moi
fora da realidade para non
percibilo e non entrever as
consecuencias electorais
negativas que tería para os
populares”. O mesmo día,
Carlos Luis Rodríguez co-
menta: “O tempo xoga en
contra dos populares. Con-
forme pasa, as tensións agu-
dízanse, medra a incertidu-
me e o partido adquire a fi-
sionomía dunha coalición
inestábel. Os peores presa-
xios sobre as postrimeirías
do fraguismo empezan a
cumprirse (...). A día de ho-
xe o presidente é un bom-
beiro que se afana en apagar

os numerosos lumes domés-
ticos, os seus prometedores
vices vagamundean sen
competencias coñecidas, e
o eixo Cuíña-Baltar marca
a pauta”. Ao día seguinte (3
de novembro), Luís Pousa
defende a figura de Xesús
Palmou: “O acoso mendaz
ao que foi sometido polos
Baltar e os Cuíña, cunha
operación de tartufismo po-
lítico por medio, a piques
estivo de desembocar nunha
dupla crise, de partido e de
Goberno”.♦

Os secretos
de Israel
Juliano Mer Khami vén de
presentar unha película so-
bre a situación en Palestina.
O cineasta, fillo dun palesti-
no e dunha xudea, formou
parte dos corpos de elite de

paracaidistas de Israel. Foi
encarcerado por opoñerse
aos maos tratos contra un
vello árabe nun posto de
control. Compartiu cadea
con presos palestinos. “Alí
coñecín os intelectuais do
FLP e aprendín árabe e o
mellor de Marcuse, Le-
nin... Estaban perfectamen-
te organizados. Ao saír do
presidio estudei teatro”.
Mer Khami chegou a ser un
actor moi coñecido en Isra-
el. A súa nai e o seu avó eran
sionistas de primeira hora,
de ideoloxía progresista que
pronto se viu superada polos
duros. Juliano Mer Khami
fala con claridade: “O pro-
xecto sionista era convertir
a Israel nunha avanzada co-
lonial do Occidente branco
en terra dos bárbaros árabes.
Jabotinsky, gran ideólogo
do sionismo, sentenciouno:
‘Dádeme cen anos de guerra
e crearei unha nación’” (La
Vanguardia, 3 novembro).♦
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Colt / Winchester
BIEITO IGLESIAS

Non me son indiferentes os duelos librados en OK Corral,
incluso me interesan desafíos máis domésticos, de spag-
hetti-western. Así, prefiro o mandato de Zapatero ao de

Aznar, porque, como dixo alguén que teño na punta da lingua,
Cando o Príncipe non me fai ningún mal, eu xa penso que me
fai moito ben. Polo cuio, volvo por Kerry. Contodo, asómbrame
a ansia de participar nas elecciós americanas de xentes tan
dispares como Elvira Lindo –columnista de El País– ou Ben
Laden (este votou de facto, botou a lingua a pacer e gravou un
vídeo, aínda que non se sabe a qué candidato favoreceu coa súa
leria). Cando os propios cidadaos ianquis se absteñen de votar
en crecida porcentaxe, chéirame a can. Será porque alí hai que
dispor dun bo peto pra candidatarse (aquí tamén cómpre que te
afiance o capital, pero certo disimulo católico evita a
exhibición insultante de donativos). A democracia, segundo
Chesterton, é o goberno dun calquera, mais en USA aínda non
houbo un presidente preto nin unha muller á frente da Casa
Branca. Oscar Wilde errou na súa profecía de que as altas esfe-
ras dos Estados Unidos axiña vestirían enaguas (Impresiós de
Ianquilandia). Ideoloxicamente esclarecidos están os da
Asociación do Rifle, que cifran a igualdade entre os individuos
na posesión de armas: un tinguiliñas iguálase a un home forte
como un cabaceiro se gasta ferro. De aí a teima en desarmar
aos que non son do pau, Sadam e compaña. Na democracia,
aquilo que non é contabilidade –dos votos–, pertence ás artes
escénicas. Máis que por Kerry, torzo por Nené Hilario, pivot
dos Denver Nugets. Deus bendiga a América, etc.♦

O blog do rumbar MANUEL RIVAS

Outra América,
Nova Galicia

Adereita estadounidense está a perder as eleccións na
maioría de América. O doutor Tabaré Vázquez é o novo
presidente do Uruguai despois de acadar a marioría

absoluta a Fronte Ampla, unha coalición de esquerdas que leva
anos amarrando a arañeira utópica ao bico do brelo das
realidades. Os da corda de George Bush, mundo adiante, están
moi preocupados polos non natos. É unha querencia, digamos,
a prazo. E niso non existen croques de “civilizacións” –se
acaso, tempos diferentes– entre os extremismos relixiosos.
Todos son machistas. O que se trata é de amarrar a muller.
Negarlle o dereito a elixir. Por iso, o que máis me interesou de
todas as declaracións nestes días de vertixe electoral non foi o
que oín de Bush ou John Kerry, senón o primeiro compromiso
do doutor gallego Tabaré Vázquez: alimentar os miles de nenos
e indixentes que remexen no lixo para atopar unha oración que
comer, unha ladaíña que lamber, aínda que só sexa unha letra á
que roerlle o acento. Por exemplo, unha “á” (de polo).

Nova Galicia. Tabaré Vázquez (presidente de Uruguai),
Farruco Sesto (ministro de cultura de Venezuela)... Os
descendentes da emigración galega están a ex conxurar
estereotipos, a dicir adeus ao tangaraño de país dos ananos. A
ver se vai ser certo o segredo que me contou unha amiga de
Bos Aires (Que Manolito e Mafalda viven á fin en parella e moi
namorados). Agora só falta que se cumpra o primeiro punto
inescusábel do Plano Galicia: Cambiar dunha vez o goberno de
Joaquín Balaguer. Verbo dos modelos históricos, e por que non
lle daría a Manuel Fraga por imitar ao máis simpático ditador
romano Sila? Deste personaxe di o monumental Espasa: “Home
superior en intelixencia a todos os contemporáneos, retirouse
para entregarse a todos os excesos”.

O patrón da caza. No medievo, o patrón dos cazadores era
santo Eustaquio. Indo aos corzos e cervos, apareceulle un veado
cunha cabeza de grandes hastas e no medio e medio un crucifixo.
Converteuse, aínda que a lenda non conta se matou o animal da
milagre. Velaí a decoración do poder na Galicia do século XXI:
un crucifixo e trofeos de caza. Como dixo o Bush dos Ancares,
escopeta en man: “Viva o silensio mudo!”.

Ultratumba. O alcalde de Toques, condenado en firme
pola Audiencia por “abusos deshonestos”, proclama que só o
tirarán da cadeira para ir “á tumba”. A cousa está poñéndose de
moda. Todo o mundo quere morrer coas botas postas, agás os
que as usan para traballar. Así, o soño do obreiro da
construción sempre foi chegar a casa e poñer as zapatillas. Os
heroes da nómina perpetua amárranse no mastro do poder,
mentres en proa loce o lema: Seguide o xefe! A dereita
ultramontana vaille deixando paso a unha dereita de
ultratumba.♦

Juliano Mer Khami.

Baltar, Cuíña e Núñez Feixóo na última reunión da executiva popular. A. PANARO



Se vivise Manuel Iglesias Corral,
seguramente estaría o 3 de no-
vembro na party que celebrou o
PPdeG en Santiago para dar por
resolta a enésima crise que pade-
cen os de Fraga dende hai dous
meses. E, sen dúbida, resumiría os
sucesos destes últimos días dicin-
do que “aquí pasou o que pasou, e
máis nada”. Como esta hipótese
non ten realización posíbel, o pro-
pio Fraga, Mariano Raxoi, Xosé
Luís Baltar, Xesús Palmou e toda
a plana maior do PP encargáronse
de emular o famoso avogado co-
ruñés argumentando que aquí non
pasou nin pasa nada. “Non pasa
nada”, esta é a última achega do
PP á filosofía política actual.

Non importa que Palmou ti-
vese que pasar o día anterior tra-
tando de usar o preservativo que
protexese a súa dignidade, que
Fraga estivese tentado de botarse
ao monte ou que Raxoi se vise
obrigado a aterrar de emerxencia
no medio da leira que agora mes-
mo ten a barbeito o seu partido
en Galiza. Malia todo, non pasa
nada. E, se pasa, tápase.

Non se pode interpretar doutra
maneira a versión que ofreceu o
presidente da Xunta cando rema-
tou a última reunión do comité
executivo do PPdeG, cun silen-
cioso Palmou sentado ao seu lado.
“Chegouse –dixo– a unha solu-
ción sumamente satisfactoria. Ha-
bía equívocos, e nada máis. De-
sactiváronse todas a suxestións de
dimisión, e todo ficou arranxado”.

“Ou sexa, que Palmou segue
sendo secretario xeral malia to-
do”, apuntou algún xornalista
sorprendido.

“Elixiuno o congreso e, co-
mo é natural, esta é a situación;

non teño máis que dicir”, respon-
deu Fraga.

“Nin siquera pode dicir se Pal-
mou gardará o cargo até as próxi-
mas eleccións autonómicas?”

“Non me atrevería a facer
ningunha aseveración.”

Cando os periodistas indaga-
ron sobre a crise que tronou nas
corenta e oito horas anteriores, o
presidente do PPdeG limitouse a
falar de “pequenas inteferencias
que quedaron todas clarificadas
onte”. Referíase ao breve encon-
tro que mantivo na súa residencia
de Monte Pío con Raxoi, que via-
xou expresamente desde Madrid
para reducir enfrontamentos que
estiveron a piques de producir a
dimisión de catro ou cinco conse-
lleiros da Xunta de Galiza. “Ago-
ra vivimos todos unha paz octa-
viana”, repetiu dúas veces un Fra-
ga que parecía ter totalmente es-
quecido que estaba sentado ao la-
do do secretario xeral do PPdeG
que quixo botar só 48 horas antes.

Mentres tanto, o único que fi-
xo Palmou foi sorrir con certo
nervosismo. Nin abriu a boca en
toda a rolda de prensa. Curiosa-
mente, tampouco os xornalistas
lle fixemos nin unha soa pregun-
ta. Estaba alí, pero era como se
non estivese. Lograría por fin
preservar a súa dignidade? O que
se sabe é que continúa na secre-
taría xeral do PPdeG e na Conse-
llaría de Xustiza e que agora, co-
mo dixo Fraga, “conta coa con-
fianza de todos”. O que non se
sabe é se volverá perdela tan ra-
pidamente como a recuperou.

Segundo Fraga, a crise non
deixou nin flocos. Referíndose
ao conselleiro que chegou máis
lonxe no que el mesmo chamou a

práctica da súa coherencia perso-
al, o titular de Pesca, Fraga dixo
que “Henrique López Veiga reti-
rou todas as súas obxeccións”. O
presidente fundador do PP tamén
dixo que non se sentiu presiona-
do por ninguén e que, no que res-
pecta a Baltar, todo está a disco-
rrer satisfactoriamente. “Conver-
samos –dixo– con Baltar esta tar-
de e todo está satisfactorio”.

Explicarse ante Baltar

Estas últimas palabras non casan
exactamente coa versión do pre-
sidente do PP de Ourense que, en
declaracións á prensa, manifes-
tou que Fraga e máis el quedaron
en vérense proximamente para
que lle explique polo miúdo co-
mo vai todo.

O que segue sen dicir nada do
que pensa é Xosé Cuíña, a pesar
de que acudiu á cita de Santiago
mostrando os seus mellores so-
rrisos. Chegou en compañía de
Rafael Louzán,
presidente do par-
tido e da Deputa-
ción de Ponteve-
dra, e de Xosé
Crespo Iglesias,
presidente da Fe-
gamp, alcalde de
Lalín e vicesecre-
tario do PPdeG,
que agora suma
un cargo máis: o
de coordinador
xeral da campaña para as elec-
cións autonómicas.

Ficamos, polo tanto, sen saber
que pasou realmente no PPdeG
durante os últimos días. Aínda que
Manuel Fraga nega esta hipótese,
é moi probábel que o fundador do
PP se sentise maltratado por Ma-
riano Raxoi durante a celebración
da Conferencia de Presidentes au-
tonómicos. Cando chegou a Ma-
drid, Fraga xa ía doído porque Ra-
xoi utlizara o seu discurso de clau-
sura do último congreso galego do
partido para “provocar” os da
“boina”. Paralelamente, foi per-
dendo a pouca confianza que, se-

gundo parece, lle inspira Palmou,
ao que considera simple peón dos
“birretes”. E Fraga estourou até o
punto de que pasou o día no que a
crise fixo rediviva dicindo que
“non había volta de folla nin mar-
cha atrás posíbel”.

Do que non hai dúbida é de
que cando lle dixo a Palmou que
ía desaloxalo da secretaría xeral
do partido, o ex policía da Estrada
presentoulle claramemte a súa di-
misión tamén na Consellaría de
Xustiza, e que López Veiga moi
claramente e algún outro membro
da Xunta con menos claridade
anunciáronlle o seu descontento.
Foi cando a Xunta estivo a piques
de saltar polo ar, e o PPdeG á por-
ta dun esnaquizamento definitivo.

Nun derradeiro instante, todos
lle viron as orellas ao lobo. “Así
perdemos as eleccións sen remi-
sión posíbel”, empezaron a dicir-
se uns aos outros. E Raxoi voou
precipitadamente a Santiago. Que
falaron el e Fraga en pouco máis

de media hora en
que Raxoi até se
esqueceu da súa
decisión de deixar
o tabaco e fumou
un puro e tomou
unha copa? Por
agora é un miste-
rio, do que só se
sabe que a palabra
“eleccións” estivo
omnipresente.

En fin, como
dicía unha participante da reunión
do Comité executivo, todo moi
bonito. “Eu até o pasei moi ben aí
dentro”, dicía ela.

En menos de media hora e
por absoluta unanimidade, a Pal-
mou facilitáronlle o preservativo
da súa dignidade, ratificouse a
composición do Comité de Di-
rección, tamén ratificaron a Al-
fonso Rueda como presidente do
Comité Electoral e autorizaron a
celebración de congresos provin-
ciais en Pontevedra (11 de de-
cembro), A Coruña (12 de de-
cembro), Lugo (18 de decembro)
e Ourtense (19 de decembro).♦
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Latexos

Outros
catro anos
X.L. FRANCO GRANDE

Se George Bush renova
por outros catro anos,
como parece, só é boa

noticia para Ben Laden e para
os sinistros neocons que ten
arredor. Nin sequera sería un-
ha boa noticia para un país
que, polo que se ve, non se
decata do que significan Bush
e as súa xente. Que nos EE
UU é posible recuar cara a un
neonazismo é, para algúns
autores, unha posibilidade
que non se pode desbotar.

Bush e John Kerry son
opcións moi distintas. Unha
cousa é que Kerry non nos
deixe satisfeitos –está moi
lonxe diso– e outra que sexa
o mesmo ca Bush. Non o é.
Pode que con Kerry non
cambiasen moitas cousas,
dentro e fóra do país. Pero,
ao menos, con el non se
correría o risco dunha deriva
tan neoconservadora, baixo
ideoloxías de Strauss e de
Allan Bloom, de cuño nazi
ben manifesto, moi coñecidas
no Pentágono e fóra del.

Noutras circunstancias,
isto é, de non se tratar de
Bush e do seu país, penso
que veriamos un cambio de
rumbo, que se gobernaría
doutra maneira, que se
producirían relevos de perso-
as moi sinaladas, como
maneira de recoller a mensa-
xe da metade do país, que se
ve que quere outra cousa.
Penso que Bush, como bo
iluminado, non percibirá a
mensaxe que hai acochada
nesa metade dos votantes, se-
guirá dando estadullazos polo
mundo adiante e, como home
de fe que é, vai seguir crendo
que o está facendo moi ben.

Catro anos máis nas mans
de Bush e os seus
colaboradores máis fanáticos
serían  dabondo para seguir
recuando nas liberdades, nos
dereitos humanos e na demo-
cracia, e para chegar a un es-
tado de excepción permanen-
te, como sinalou un autor,
aprendido en Carl Schmitt,
ben de maneira directa ou
pode que de segunda ou
terceira man. Pero non
importa, porque é claro que o
aprenderon, que cren nel e
que, se poden, o porán en
práctica, como xa
parcialmente fixeron. Velaí o
risco que os votantes non
souberon  ver –se a súa vito-
ria se confirma, como parece
nesta tarde do día 3.

É tamén moi preocupante
que un país con tantos medios
estea tan mal informado. Pró-
bano moi ben  as sondaxes e
enquisas feitas nas universida-
des de todo o país, das que re-
sultaba un descoñecemento
absoluto do mundo, da guerra
ou do que acontecía fóra dos
EE UU. Unha ignorancia que
producía desconcerto. Non sei
se iso dalgunha maneira pode
explicar  que o país vote por
un monicreque coma Bush.♦

Mais perde case todas as súas atribucións

Palmou fica
como secretario xeral até xaneiro

PERFECTO CONDE
Pacto de silencio e nova tregua na guerra do PPdeG. Só que
agora a batalla deuse directamente entre Manuel Fraga e Ma-
riano Raxoi. O peón interposto foi o secretario xeral Xesús Pal-
mou, destituído no seu cargo. Os conselleiros de obediencia ma-
drileña presionaron coas sáus dimisións. Mariano Raxoi voou a
Compostela. Fraga deu marcha atrás e Palmou estará no cargo
até xaneiro como estaba pactado. Pero boa parte das súas atri-
bucións pasan ao vicesecretario, Xosé Crespo, alcalde de Lalín.

O enfrontamento
Fraga-Raxoi
estivo a piques
de facer saltar
o Goberno.

Barreiro, Palmou, Fraga, Baltar e Ana Pastor na reunión da executiva celebrada o pasado mércores 3.                                                                                         A. PANARO



A. EIRÉ
As “Bases para a reforma do
Estatuto de Autonomía de Ga-
licia” presentadas pola Fun-
dación Iniciativas 21 e feitas
súas polo PSdeG-PSOE aché-
ganse ás que presentou o BNG
no mes de xullo nalgúns pun-
tos. Tentan impulsar un deba-
te social que primeiramente
deberá comezar polo propio
PSdeG-PSOE, olladas as dife-
renzas de criterios internos.

A perspectiva “galeguista” “fede-
ral” e “sociademócrata” que defi-
ne a Fundación Iniciativas 21,
creada en xaneiro pasado para
potenciar os debates desde postu-
ras políticas próximas ao PSdeG-
PSOE, definen as Bases para a
Reforma do Estatuto de Autono-
mía de Galicia, que presentaron o
30 de outubro en Compostela e
que Emilio Pérez Touriño asumiu
como proxeto do seu partido
“aberto á discusión e ao debate”.

Parte a proposta socialista de
que é necesario unha reforma a
fondo do Estatuto de Autonomía.
“Facer posíbel o que é hoxe
autenticamente necesario”, en
palabras de Ramón Máiz, o pre-
sidente da fundación. Achégase
así á proposta nacionalista, pois
antes Pérez Touriño só defendía
unhas “reformas puntuais”.

Nos seus principios funda-
mentais as bases recollen que é
o “Estatuto de Autonomía de
Galicia e non “para Galicia”,
como aparece no actualmente
vixente. A diferenza é básica. O
actual Estatuto subliña a súa fas-
quía de Lei orgánica estatal,
mentres que a proposta socialis-
ta concibe o Estatuto como “a
norma institucional básica de
Galicia” constituíndo a expre-
sión xurídica do pacto entre a
“pluralidade de comunidades

que integran o Estado español”.
En suma, é a diferenza dun Es-
tuto outorgado polo Estado ou
que se dá así mesmo o pobo ga-
lego. Neste senso o Estatuto ten
a garantía xurídica da irreversi-
bilidade. Quere dicir que o Esta-
do non sería quen de derogalo.

Tamén se afirma que o Esta-
tuto “é a norma que garante a sin-
gularidade de Galiza como na-
ción”. Denomina así a Galiza co-
mo “nación” e tamén fala no pun-
to cuarto dos “dereitos nacionais
de Galiza” e, consecuentemente,
concibe o Estado como “plurina-
cional”. Pérez Touriño aclararía
que concibe a España como “na-
ción de nacións”, algo que non
semella estar en consoancia co
espírito das bases da reforma.

Coincide tamén coas pro-
postas do BNG na ampliación
do catálogo de competencias,
sen que o Estado poida baleira-
las de contido ou estas poidan
ser compartidas con outras ad-
ministracións, creándose así un
espazo de libre decisión. 

Contrasta a proposta socia-
lista co mantido recentemente
por Xosé Luís Méndez Romeu,
director xeral de Administra-
cións Territoriais. O ex conce-
lleiro da Coruña e dirixente so-

cialista defendeu que Galiza non
necesita máis competencias.

As propostas nacionalistas e
socialistas para a reforma do Es-
tatuto tamén se achegan cando
se trata de ter presenza nos orga-
nismos estatais e da UE. Así
mesmo, as posturas sobre a ne-
ceidade dun novo financiamento
están máis próximas. Foi este un
dos asuntos que máis distanciou
a PSOE e a BNG no parlamento
nos últimos anos. Coa defensa
dos socialistas dun novo marco
de financiamento seríalles máis
fácil chegar a un punto de en-
contro de ter que gobernar xun-
tos. A diferenza estabelécese
principalmente en se Galiza po-
de ter total autonomía financeira
como defende o BNG ou non,
como argumenta o catedrático
Xaquín Álvarez Corbacho, o re-
lator principal desta área no pro-
xecto socialista, que recolle, aín-
da así, a “autonomía financeira
efectiva” para Galiza.

Dúas diferenzas

A principal diferenza entre a
proposta do BNG (que tamén es-
tán a concretar un comité de per-
soas independentes) e a do PS-
deG-PSOE aparece en que os

socialistas insiren a súa reforma
totalmente no marco da constitu-
ción actual. O PSC, con Pasqual
Maragall á cabeza, está dispos-
tos a incluir na reforma do Esta-
tuto catalán o recoñecemento do
dereito de autodeterminación.

O BNG, pola súa parte, pre-
tende que a mesma reforma
estatutaria cree unha dinámica
que, na práctica, faga necesaria
a reforma constitucional, supe-
rando así o actual marco estatal.

Outro dos puntos discrepantes
entre as bases das reformas que
presentan socialistas e nacionalsi-
tas está no referente ao que Ra-
món Máiz define como  un “novo
municipalismo”. A descentraliza-
ción autonómica que pretende o
PSOE é para os nacionalistas un
xeito de baleirar de contido o po-
der autonómico. E “autonomía”
municipal defendida por Francis-
co Vázquez pode ollarse na súa
teima de incumprir a lexislación
autonómica en matería de toponi-
mia e seguir coa trécola de cha-
marlle oficialmente La Coruña ao
concello do que é alcalde.

Propoñen unha substancial
ampliación do marco compe-
tencial e unha blindaxe e pro-
tección das competencias ex-
clusivas de Galiza.♦
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Gorila
XOSÉ M. SARILLE

Cando eramos pequenos
había un tebeo de mala
calidade que foi

cambiando de nome a
medida que pasaban os anos
e as guerras. Cando comeza-
mos a lelo os da miña
xeración, debía titularse
como esta coluna, e o tal Go-
rila loitara xa en Normandía,
era veterano de Corea e ía
camiño do Vietnam. Con
Normandía ou sen ela, Gorila
era en realidade un asasino
vocacional vestido de
soldado, capaz de esmagar os
cadáveres de raza amarela
igual que calquera europeo
pisa a relva do seu xardín. 

Ignoro onde estará agora
o daquela entrañábel Gorila,
nin se seguirá acompañado
por Long, un soldado subnor-
mal que en varias ducias de
exemplares lidos nunca
logrou articular unha palabra.
Long só dicía “¡ahá!”
respondendo ás ordes.

Tamén ignoro se os
cativos seguen a ler eses con-
tos nin cal pode ser o
equivalente do século vinte e
un, mais a realidade e a
ficción chegan a ser o mesmo
e de feito Gorila foi un liberta-
dor, o noso libertador, necesa-
rio para despexar todos os pe-
rigos e asegurar os alicerces
da civilización occidental. E
por iso din algúns que lle
debemos de estar agradecidos.

Os inocentes lectores de
aventuras daqueles anos
sabemos por experiencia fan-
tástica, inoculada como
ningunha outra, que se Geor-
ge Bush comeza unha nova
guerra, en Siria ou en Irán,
Gorila matará outra vez sen
escrúpulos nin remorsos.. 

Pode facer Gorila o que
lle dea a gana? Si, Gorila po-
de pode facer o que lle dea a
gana porque contará cos ser-
vizos da CIA, dispostos a
evitar fugas de información e
a untar xornalistas e
columnistas cantos fagan fal-
ta, e a atemorizar os poucos
medios de información con
ansias de obxectividade. Eis
a novidade que atopará o ac-
tual Coronel Gorila. 

Seguiremos lendo, como
estes días a respecto do Iraq,
que van cen mil mortos na
guerra, que son só mortos, e
cinco policías asasinados,
que foron asasinados, eses si,
polos terroristas. 

E haberá cada vez menos
persoas que se poñan colora-
das ante o uso perverso da
linguaxe, e menos aínda no
avanzado, soberano, obxecti-
vo, libre e orgulloso mundo
estadounidense. 

A partir da nova elección,
máis grande será aínda Amé-
rica, máis sensata a prensa
europea e máis rutineiros os
talóns expedidos para mode-
lar as impresións dos corres-
pondentes e enviados
especiais, capaces así de
entender mellor as bondades
de Gorila. ♦

Refírese a Galiza como ‘nación’ e
acepta a realidade ‘plurinacional’ do Estado

O PSdeG-PSOE dálle un xiro ‘galeguista’
á súa proposta estatutaria

–Inclusión dos dereitos da ci-
dadanía de Galiza

–Creación do Valedor da Pai-
saxe e do Medioambiente.

–Reforma do poder xudicial,
creando un Poder Xudicial
Galego.

–O Tribunal Superior asume
todas as competencias.

–Creación da Comisión de
Xustiza Galega.

–Medidas antitransfuguistas.

–Rexistro de intereses con
carácter público.

–Dereito a votar dos galegos que
residen noutras autonomías.

–Limitación a dous mandatos
para o presidente da Xunta.

–Oficina de avaliación da po-
líticas públicas.

–Creación do Consello Audivi-
sual, que abranguerá a to-
das as radios e televisións.

–Creación dun Instituto Muni-

cipalista baseado no réxi-
me local.

–Institucionalización da rede
de cidades de Galiza.

–Creación de delegacións no
exterior.

–Extender a capacidade de
asinar acordos no exterior.

–Reforzar o Consello de Contas.
Os galegos residentes nou-

tras comunidades poderán vo-
tar na Galiza.♦

Aspectos concretos da reforma

Emilio Pérez Touriño recibiu as bases para a reforma do Estatuto dos membros de Iniciativa 21, que aparecen en segundo plano. P. ÁLVAREZ / El Progreso



H.V.
Despois de que hai 20 anos se
aprobase que o topónimo oficial
da cidade é unicamente A Coru-
ña, o alcalde Paco Vázquez conti-
núa a súa defensa do L, só que
destas vén de contar co silencio e
a aprobación de Touriño e Fraga.

O PSdeG-PSOE apoiou a Fran-
cisco Vázquez na súa decisión de
aprobar a nova denominación da
Coruña e incluír o L. Amparán-
dose na soberanía municipal,
Xacobe García, responsábel de
prensa dos socialistas galegos,
afirmou que “sobre esta cuestión
non hai nada que dicir, respecta-
mos a autonomía municipal”. O
presidente da Xunta tampouco se
pronunciou, o que equivale a
deixarlle facer a Paco Vázquez.

A Comisión Executiva Na-
cional Galega do PSdeG conta
cun secretario de Política Muni-
cipal. Trátase de Manuel Laga-
res, alcalde de Betanzos. Postos
en contacto con Lagares para co-
ñecer cales son as súas atribu-
cións como secretario de Política
Municipal e saber se apoia ou
non a decisión de Paco Vázquez,
non obtivemos resposta.

Entre os socialistas o de Laga-
res non foi o único naufraxio. A
principal vítima deste afundimen-
to foi o secretario xeral do PSdeG,
Emilio Pérez Touriño. Se o pasa-
do dous de novembro o secretario
xeral presentaba as bases da refor-
ma do estatuto en nome da Funda-
ción Iniciativas 21 –que inclúen a
definición de Galiza como “na-
ción” e proclaman o galeguismo
do seu partido–, ese mesmo día
ascendía de capitán a grumete.
Agora, no PSdeG manda Vázquez
e Touriño cala e outorga.

No relatorio marco do décimo
congreso dos socialistas galegos

celebrado os días 17 e 18 de xullo
do ano que andamos sinálase que
“a pedra angular da identidade do
PSdeG-PSOE está conformada
polo municipalismo”. Non em-
bargantes, o PSdeG non se pro-
nuncia sobre política municipal.

A pesar das afirmacións do
principal portavoz de prensa do
PSdeG de que non hai pronuncia-
mento oficial sobre esta cuestión,
este extremo non se confirma.
Houbo posicionamentos a favor
de Vázquez por parte de mem-
bros da dirección socialista. No
grupo municipal do PSOE na cor-
poración coruñesa están integra-
das tres persoas que tamén for-
man parte da Comisión Executiva
Nacional Galega que preside
Touriño e que no pleno municipal
votaron a favor do si. Son Xabier

Losada, Mar Barcón e Salvador
Fernández Moreda. Este último é,
ademais, presidente da Deputa-
ción Provincial da Coruña.

AFernández Moreda, que debe
o seu posto a un pacto cos naciona-
listas, preguntámoslle a través do
seu xefe de prensa que opina da de-
cisión de Paco Vázquez e se tamén
a provincia pasará a chamarse La
Coruña. Sobre a primeira cuestión
sabemos a resposta porque no ple-
no municipal do dous de novem-
bro votou a prol da postura de Váz-
quez. Sobre a segunda, non obtive-
mos contestación.

Fraga cala

Pola súa banda, Fraga non se pro-
nunciou sobre esta cuestión. Fí-
xoo o concelleiro de Educación,

Celso Currás, quen sinalou timi-
damente que o Goberno galego
non descarta recorrer á xustiza pa-
ra facer cumprir a legalidade, xa
que é a Xunta a única competente
para mudar a denominación dun
concello, como indica a Lei de
Normalización Lingüística.

Con todo, por parte do PP ta-
mén houbo pronunciamentos fa-
vorábeis á postura de Paco Váz-
quez, estes moito máis explícitos,
polo que o silencio de Fraga re-
sulta máis un aval que un rexeita-
mento. O portavoz popular no
concello coruñés, Fernando Ro-
dríguez Corcoba, manifestou a
súa simpatía coa posición dos so-
cialistas, pero faltoulle valor para
votar si ante a posibilidade de in-
correr nun ilícito penal, xa que
sospeita que a Xunta ten razón e

que é a única institución que pode
cambiar os nomes das localida-
des. De todos xeitos, durante o
pleno os concelleiros do PP foron
protagonistas dun desfile no que
eles mesmos vestiron unhas ca-
misolas cun L inscrito no frontal.

E mentres os socialistas igno-
raban a Lei de Normalización e os
populares lucían as camisolas, co-
mo sempre os nacionalistas teima-
ban en derramarlles a festa e insis-
tían en defender a legalidade.

Este foi un concepto que
enunciaron varios sectores. Fixé-
rono os nacionalistas e todos os
grupos políticos do Congreso,
agás PSOE e PP, que denuncia-
ron por parte do goberno munici-
pal coruñés “falta de respecto
pola legalidade”.

Aínda así, a única actuación das
forzas da orde en “defensa da lega-
lidade” foi identificar a nove perso-
as que durante o pleno municipal
do dous de novembro protestaban
pola decisión que tomaba a corpo-
ración. O concello indicou que de-
mandará a esas nove persoas. Quen
ordenaba isto era o alcalde coruñés,
que durante anos incumpriu a Lei
de Normalización e que non execu-
tou a sentencia do Tribunal Supre-
mo que o obriga a usar en exclusi-
va a única denominación oficial do
concello: A Coruña.

Entre os que os socialistas co-
ruñeses sinalaron como alborota-
dores figuraban membros da Me-
sa pola Normalización, pero esta
entidade informou que “non con-
vocou nin participou” na inte-
rrupción do pleno. A entidade de
defensa da lingua lembrou que o
único acto que convocou foi un-
ha protesta no exterior do conce-
llo antes do pleno e recordou que
Francisco Vázquez, cuxa autono-
mía tanto respecta Touriño, du-
rante anos “burlou a lei”.♦
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O equipo de goberno do Concello
de Lugo decidiu voltar á epoca
das checas no que á súa política de
persoal se refire. De entrada, des-
tituíu do seu posto a presidenta da
xunta de persoal que ocupaba un
cargo de libre designación para o
que fora nomeada hai seis meses,
quizais porque daquela a repre-
sentación sindical que preside non
comezara coas reivindicacións la-
borais. Así, a que hai medio ano
servía perfectamente para actuar
como xefa de servizo de Medio
Ambiente, agora é destituída pola
“súa pouca operatividade no tra-
ballo” que viña desempeñando,
segundo o decreto firmado polo
concelleiro de persoal.

O certo é que o que non se
acadara deica agora, é dicir, unir
os traballadores municipais, se-
mella que o conqueriu a equipo
de Orozco, e non soamente isto
senón mesmo a unión da oposi-
ción que xa anunciou que presen-
taran senllas mocións pedindo
unha rectificación do goberno lo-
cal e que se cree unha comisión
de persoal xa que a situación que
se está xerando, segundo o vocei-
ro nacionalista Fernando Blanco,
entorpece o labor municipal. 

O enfrontamento, xa palpá-

bel, entre funcionarios do conce-
llo e equipo gobernante, vai cada
día a máis e a esta situación de
acoso, como foi definida pola
oposición, para coa presidenta da
xunta de persoal, engádase a bai-
xada de categoría laboral do xefe
dos servizos electromecánicos,
Antonio Picado, a pesar de que o
nivel laboral que ostentaba este
traballador estaba refrendado por
unha sentenza xudicial e a súa
profesionalidade, mesmo avala-
da por diversos premios.

As asembleas de traballadores,
e mesmo as concentracións diante
do Concello, comezan a ser unha
rutina na vida diaria municipal. As
checas comezan a estar á orde do
día e todo parece indicar que o que
non baixe a cabeza e se humille,
que se ateña ás consecuencias aín-
da que no sistema de contratación

de persoal que levan a cabo os
mandatarios municipais habería
que buscar o verdadeiro intríngulis
da cuestión e algúns críticos xa fa-
lan de oficina de colocación para-
lela para familiares, compañeiros
de partido e familiares do PSOE.

E dos administradores aos ad-
ministrados porque os lugueses
andan un pouco coa mosca tras a
orella polo que veñen pagando
nos seus recibos da auga, un ser-
vizo, por certo, con medio millón
de euros de superávit e cuxos in-
gresos representaron un 116 por
cento dos gastos orixinados.

Deste xeito, o que se deman-
da é que o Concello elimine a ta-
xa por consumo mínimo e que se
cobre polo litros realmente em-
pregados. E é que as cifras can-
tan xa que o 68 por cento dos ve-
ciños non chega a consumir o

mínimo polo que se lles cobra, e
esta cifra é similar no sector in-
dustrial, onde o número de reci-
bos que facturan o consumo mí-
nimo é do 71 por cento.

O máis curioso de todo é que
as maiores protestas proceden do
PP, partido que precisamente ins-
taurou o actual sistema cando era
concelleiro de economía Xosé
Manuel Barreiro, o actual conse-
lleiro de Medio Ambiente, cando
estaba na alcaldía Xoaquín Gar-
cía Díez. Pero claro, unha cousa é
gobernar e outra estar na oposi-
ción e os populares en Lugo están
demostrando que a falla de ollo
que tiveron durante tantos anos
de goberno municipal, trocárona
agora por unha lucidez que aos
veciños non lles deixa de resultar-
lles sospeitosa e sorprendente.

Xa como remate de crónica,

unha cativa referencia á homena-
xe que o grupo Milladoiro reci-
bíu no Concello de Láncara, on-
de lles foi entregado o premio
“Ramón Piñeiro-Facer País”. Alí
quedou demostrado que a unida-
de e o bo facer das xentes lanca-
resas fan país día a día e un ga-
lardón como este, que soamente
vai na súa terceira edición, está
totalmente consolidado e o que
resulta máis chamativo, cunha
ampla resposta popular xa que no
acto literario-musical-gastronó-
mico, participaron máis de duas-
centas persoas que quixeron
agradecerlle a Milladoiro o seu
traballo nestas súas vodas de pra-
ta no mundo da música, pero ta-
mén deixar patente que se pode
facer país cando se traballa arreo.

Entre os oradores, Benxamín
Casal, que fixo unha semblanza do
seu amigo Ramón Piñeiro; Vítor
Freixanes, que se referiu ao grupo
galardoado como “carballa corpu-
da que nos asombra” ou Luís To-
sar, que comparou os Milladoiro
en Galicia cos Rolling Stones no
Reino Unido. Non faltou tampou-
co no acto a gaiteira Susana Seiva-
ne, que interpretou un par de pezas
como agasallo particular para os
seus amigos premiados.♦

Checas
ANTÓN GRANDE

A destitución da presidenta da xunta de persoal no Concello provo-
cou unha persecución de traballadores descoñecida nesta institución.

Lugo

A Xunta tamén se amosa ambigua na defensa da legalidade

Touriño apoia a Vázquez na polémica do L e non o critica

A Mesa convocou un acto de protesta que se celebrou antes do pleno.
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O BNG e
o Tratado
Constitucional
Europeo
CARLOS AYMERICH

O actual goberno español quere ser o primeiro de Euro-
pa. Non en garantirlles aos seus cidadáns un emprego
digno e seguro. Tampouco en investimento educativo ou
sanitario, en I+D+i ou en cooperación ao desenvolve-
mento. Non. Quere ser o primeiro en lograr a ratificación
do Tratado Constutucional en referendo (consultivo).

E, polo que se ve, calquera recurso empregado nesta em-
presa vaise dar por bo. Non hai recato ningún en falar de
campaña gobernamental a prol do ‘si’. É dicir, en financiar
con fondos públicos unha campaña sectaria e parcial que vai
máis alá, moito máis, da mera promoción da participación.
Por se non chegase coa sintonía –máis outra vez!– entre PP
e PSOE e co pensamento único que, a respecto deste tema,
destilan os seus correspondentes brazos mediáticos.

A campaña, polo demais, é simple. Dicirlle si ao Tra-
tado Constitucional é dicirlle si a Europa. Realmente é
dunha simpleza insultante. Nin un só argumento, nin un-
ha soa dúbida, nin unha soa explicación do proceso de
elaboración do texto ou das consecuencias que a súa apro-
bación vaia producir sobre a cidadanía e sobre cada unha
das sociedades que convivimos no seo do Estado español.
Tan simple e tan clara está a cuestión para estes partidos
estatais que nin sequera foi preciso consultarlles aos seus
militantes. Que se saiba non houbo debate ningún no PP

–están ocupados con outros temas– nin no PSOE. E abo-
fé que neste último partido sería preciso esclarecer como,
desde coordenadas supostamente progresistas, pode
apoiarse dun xeito tan entusiasta un texto que non fai se-
nón confirmar e acentuar os trazos máis neoliberais e
máis antisociais do proceso de construción europea. Os
socialistas franceses, que si debateron democraticamente
e a fondo o contido e as impli-
cacións do Tratado Constitu-
cional, manteñen serias reti-
cencias a respecto do Tratado. 

O Consello Nacional do
BNG aprobou o pasado sábado
un documento de avaliación do
Tratado Constitucional que,
tras dunha análise crítica do seu
texto, opta decididamente pola
negativa á súa ratificación. Un
documento alternativo elabora-
do por un grupo de compañei-
ros e compañeiras, que avoga-
ba por un apoio crítico ao Tra-
tado, obtivo apenas oito votos.
Mesmo así, será o conxunto da militancia do BNG a que
decida a posición final. E farao nun debate aberto e a través
dunha votación democrática. Precisamente porque sabe-
mos que o tema non é fácil é que non se pode despachar, ao
estilo do PP e do PSOE, apenas con catro consignas.

Os que apoiamos a análise crítica e o rexeitamento,
no seu estado actual, do Tratado Constitucional apoiá-
monos en argumentos que, pensamos, deben ser coñeci-
dos polo conxunto da sociedade galega. Por apoiarmos
unha Europa unida, social e democrática. Na mellor tra-
dición do pensamento galeguista e nacionalista. E por
non vermos, como demócratas, como galegos e como
progresistas, recollida esa Europa no texto elaborado po-
la Convención e aprobado polos gobernos estatais.

Como demócratas queremos unha verdadeira Constitu-
ción para Europa. Elaborada por unha asemblea constituín-
te elixida por todos os pobos europeos e non por unha Con-
vención de notábeis. Aspiramos a unha Unión Europea que
practique os valores democráticos que todos defendemos: a

división de poderes, a primacia do Parlamento sobre o Exe-
cutivo, unha Carta de dereitos e liberdades realmente efec-
tivos e garantidos, a comezar polos dereitos sociais. Unha
política económica elaborada democraticamente por órga-
nos elixidos por e responsábeis ante a cidadanía, e non por
organismos como o Banco Central Europeo exentos de cal-
quera control democrático e cidadán.

Como progresistas quere-
mos que Europa sexa máis que
un mercado. Por iso defende-
mos que xunto á liberdade de
circulación de mercadoría e ca-
pitais figuren obxectivos e va-
lores sociais, ambientais e de
benestar que este Tratado, na
práctica, non recoñece. A pro-
ba do nove constitúea o feito
de que mentres as políticas e
normas en materia de compe-
tencia e mercado interior po-
den aprobarse por maioría cua-
lificada do Consello, as relati-
vas a materia fiscal e social re-

quiren a unanimidade. Dito doutro xeito, garántese a libre
circulación de mercadorías, capitais e servizos ao tempo que
se renuncia a harmonizar as condicións laborais, a protección
social e a fiscalidade no conxunto dos estados membros.

Como galegos, queremos que Europa nos recoñeza co-
mo pobo. Cunha lingua e cuns intereses de seu e, por tan-
to, co dereito a participar plenamente nunhas institucións
que queremos sentir como propias. Porén, no canto de
avanzar na construción dunha Europa dos pobos, dunha
Europa máis unida, o Tratado Constitucional teima nunha
Europa dos Estados e, máis en concreto, nunha Europa dos
executivos estatais. Unha Europa de diferentes velocida-
des que, ademais, renuncia á cohesión territorial, o que te-
rá para Galiza consecuencias moi negativas.

Precisamente por iso, por apostarmos por unha Euro-
pa diferente, non podemos apoiar este Tratado Constitu-
cional. Para camiñarmos, xunto cos demais pobos euro-
peos, cara a unha Europa máis unida, máis democrática e
máis social.♦

A crise aberta no PP galego polo
presidente do partido en Ouren-
se, Xosé Luís Baltar, abriu nesta
provincia un debate semellante
ao do Parlamento galego, coa di-
ferenza de que na Deputación al-
go se falou e se falará do asunto.
Son numerosas as declaracións á
prensa do propio Baltar e máis
de diversos alcaldes e mesmo do
senador Isaac Vila, sobre a dis-
criminación que leva padecido
Ourense nos últimos 15 anos. A
propia nota oficial do PPdeG co-
municando o “acordo” entre o
barón ourensán e o presidente
Manuel Fraga, anunciaba que,
desde aquela, os proxectos de
Ourense ían ser analizados con
máis “cariño”.

Malia as evidencias de que,
como mínimo de cara aos cida-
dáns, a provincia e os problemas
dos seus habitantes estiveron
presentes nas negociacións, Bal-
tar centrou as conversas no ám-
bito privado, case que íntimo,
entre el e Fraga. O PSdeG recla-
mou inmediatamente a compare-
cencia de Baltar no pleno da De-
putación para dar explicacións e
a ela sumouse o BNG reclaman-
do unha relación dos acordos
concretos, investimentos, etc.

No último pleno, Baltar res-
pondeu no apartado “rogos e
preguntas” e sen dar opción a
falar aos grupos da oposición,
que os acordos acadados con
Fraga baseábanse na confianza
e que agardaba unha “maior
atención institucional” cara a
Ourense. O líder dos populares
ourensáns teríalle exposto ao
presidente da Xunta unha análi-
se do Plano Estratexico aproba-
do hai anos polas forzas políti-
cas e sociais sen que tivese a

menor repercusión nos orza-
mentos da Xunta deica hoxe.

Para Baltar, o feito de que a es-
tabilidade institucional estivese

garantida durante a crise abonda
para non dar máis explicacións. 

O secretario provincial dos
socialistas, Pachi Vázquez, non o
cre así e forzará a celebración
dun pleno extraordinario da De-
putación no que, xunto ao BNG,
esperan abrir de novo o debate.
Na súa forzada interveción no úl-
timo pleno, Baltar admitiu que
“Ourense merece máis do que re-
cibe”, pero que nunca falou dun
estado permanente de abandono,
e recomendou a Vázquez que
viaxe con Touriño a Madrid para
esixir que se cumpran os prazos
das obras comprometidas coa
provincia. Ou sexa, ti máis.♦

Baltar e Fraga:
unha relación de confianza

ABELARDO VÁZQUEZ PITA

O acordo para evitar a crise do PP ourensán seica tivo contrapartidas
en investimentos para a provincia. Cales foron eses compromisos?

Ourense

O Sumo Sacerdote 
LOIS DIÉGUEZ

Nun concorrido pleno do Concello de Lugo, o seu alcalde, ante
os aplausos e risos que en dúas ocasións expresaron os traballa-
dores da Casa, ameazou con desaloxar se a cousa se repetía. Ba-
seou o seu aviso en que el era o Sumo Sacerdote da democracia.
Previamente, avisara tamén aos membros da oposición de que
tivesen coidado co que dicían, pois agora, as novas competen-
cias do pleno xa non eran as de antes. Tal abandeirado da de-
mocracia, porén, non ten reparo en perseguir arreo os traballa-
dores do Concello que non asinan os informes segundo os seus
criterios, ou os sindicalistas que defenden os compañeiros, qui-
tándolles funcións, retirándolles xefaturas, cambiándoos de ca-
tegoría, ou mandándoos ao exilio doutros servizos. Mais aínda
isto non é o máis grave, pois, co obxectivo de que a súa figura
non perda credibilidade, espalla o rumor de que o fai porque
eses traballadores son  incompetentes e vagos e, ademais, andan
a se meter en política. Había moitos anos que non sentiamos ta-
les cualificativos, e máis aínda que non observabamos un com-
portamento de tanto abuso. Se este señor confunde isto coa de-
mocracia, trememos só con pensar o que pode entender por di-
tadura. Cando non se ten tino nin sensibilidade para a xustiza, as
maiorías poden rematar así: sen ver, sen ouvir e sen dialogar.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘Como demócratas queremos
unha verdadeira Constitución.
Elaborada por unha asemblea
constituínte elixida por todos

os pobos europeos e non
por unha Convención

de notábeis”
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Que diferenzas existen entre os
termos antiglobalización e al-
terglobalización?

Inicialmente utilizouse o ter-
mo antiglobalización para subli-
ñar a oposición de certos colecti-
vos sociais ao neoliberalismo
económico e as súas institucións
como son o FMI, a OMC ou o
Banco Mundial. Alterglobaliza-
ción significa que ademais de
oposición existe alternativa. Non
só critica o negativo do actual
modelo económico-político mun-
dial, senón que se propoñen ou-
tros modos de relación. 

Unha das propostas máis
comúns dos movementos so-
ciais alterglobalizadores é a de
construír unha sociedade civil
global. En que consiste?

O termo sociedade civil nace
no século XVIII como abreviatura
de sociedade civilizada fronte ao
modelo que existía. Logo identifi-
couse con sociedade burguesa,
que de civilizada viuse que tiña
pouco. Xa no século XX, pasa a
significar algo distinto á socieda-
de burguesa. Agora utilízase de
novo como símil de sociedade ci-
vilizada e inténtase que funcione a
nivel mundial, aínda que o inimi-
go contra o que loita esta idea é o
Estado máis poderoso do mundo.

Pode artellarse á marxe da
política e da economía?

A sociedade civil ten dúas pa-
tas. Unha sería a institucional e a
outra sería a promoción da partici-
pación das bases sociais. Polo tan-
to, o que buscan os movementos
sociais e a participación nas institu-
cións e o artellamento dunha de-
mocracia participativa e non soa-
mente representativa. Esta nova
democracia abranguería dende a
colaboración na conformación dos
orzamentos a nivel local, até a re-
forma de organismos interna-
cionais como a ONU, para que non
se impuxese a vontade de un país. 

Esa democracia mundial da
que fala de expandir tería que
seguir o modelo occidental?

A idea que defenden os teóri-
cos do movemento é que a demo-
cracia occidental ten como positi-
vo a civilización das costumes, pe-
ro tamén ten un lado etnocéntrico
e colonialista que prexudica ás po-
boacións dos países que non per-
tencen a OCDE. En certo modo,
os alterglobalizadores propoñen
unha volta a un modelo de demo-
cracia á grega. A democracia faise
de varias maneiras que van de-
pender dos grupos sociais e das di-
ferenzas culturais que existen en-
tre os distintos pobos. O que se
busca é unha maior participación
posíbel e unha democracia cultural
que respecte as diferenzas lingüís-
ticas e culturais. Non se pode levar
a democracia occidental a outros
países por medio das armas. Iso é
etnocentrismo e neocolonialismo.

A participación social cana-
lizaríase a través de partidos
políticos?

Os teóricos deste movemento
afirman que se aspira a chegar a
unha forma intermedia entre o
movemento social e o partido po-
lítico. Esta afirmación leva implí-
cita unha crítica os grandes parti-
dos existentes, fundamentalmente
a aqueles que teñen unha gran re-
presentación parlamentaria. Pero
tamén hai que recoñecer que até o
momento non se atopou unha fór-
mula alternativa. Non podemos
caer nunha crítica puramente mo-
vementística que acabe por con-

verterse dentro de dez anos no
que hoxe son os actuais partidos.
Cómpre reflexionar sobre este te-
ma porque hai que ter en conta
que dentro do movemento alter-
globalizador participan unha di-
versidade moi grande de persoas
con ideoloxías distintas. O positi-
vo é que se expoñan as distintas
visións que existen porque conso-
lidan a democracia dentro do mo-
vemento. Hai bos exemplos, co-
mo os Foros Sociais de Porto Ale-
gre (Brasil) e Bombai (India). Pe-
ro tampouco se pode caer na eu-
foria porque en Porto Alegre des-
pois de que o PT levara quince
anos impulsando a democracia
participativa sufriu unha derrota
nas eleccións municipais. 

En latinoamérica moitos lí-
deres políticos con éxito electo-
ral apoian o movemento alter-
globalizador, sen embargo en
Europa os partidos que apoian
o Foro Social teñen unha repre-
sentación electoral marxinal.

En latinoamerica existen go-
bernos interesantes que vistos den-

de Europa nos parecen a esquerda
da esquerda. Pero analizando os
programas do goberno de Lula ou
algúns aspectos do de Chávez, as
diferenzas non son tantas cos pro-
gramas que hoxe se definen socia-
listas e que en realidade non pasan
de ser liberais. Penso que as medi-
das que nos parecen máis extre-
mas daqueles países non pasan de
ser reivindicacións históricas da
socialdemocracia, que hoxe están
esquecidas. O PT pode parecer re-
volucionario tendo en conta as
condicións nas que estaba o Brasil,
pero non hai que esquecer que a
súa inspiración é o Goberno de Fe-
lipe González do ano 1982. En
Europa os programas dos chama-
dos partidos de esquerdas son
máis de dereitas que os da social-
democracia alemá dos anos vinte.
Non hai máis que ler por exemplo
os propósitos de Refundazione Co-
munista en Italia. O que pasa é que
o espectro ideolóxico foise despra-
zando tanto cara a dereita nos últi-
mos anos, impulsado polo ultrali-
beralismo, que calquera reforma

parécenos revolucionaria. Se en
latinoamérica o apoio é maior a
eses partidos ou movementos so-
cialdemócratas é porque a situa-
ción de partida é peor.

Non ten sentido entón unha
adhesión ao movemento alter-
globalizador en Europa?

O apoio aos partidos que nes-
tes momentos apoian o Foro So-
cial Mundial móvese en Europa
nunhas porcentaxes de entre o 5%
e o 8%. Canto máis ao leste estas
cifras son maiores. Ben por nos-
talxia do pasado ou porque o que
viu despois foi un desastre. O pro-
blema é que os partidos que veñen
da tradición comunista, trotskista
ou comunista libertaria non son
capaces de convocar por separado
nin xuntos mobilizacións alterglo-
balizadoras ou movementos con-
tra a guerra ou en defensa do me-
dio ambiente. Ben sexa pola lin-
guaxe que utilizan que aínda está
moi desfasada, ou pola rixidez das
súas posturas, non son capaces de
conectar coa xuventude. É moi
frecuente que neses partidos sigan

a ter gran peso persoas con certa
idade. E a idade son dúas cousas:
experiencia, pero tamén vellez.
Por este motivo, a xente nova pre-
fire seguir traballando en ONG,s
que figurar en partidos con estru-
turas pechadas e obsoletas, como
son aqueles que veñen da tradi-
ción marxista europea.

Unha das críticas que máis
se lle fan as ONG,s dende cer-
tos sectores intelectuais é que
manteñen un apoliticismo que
favorece o sistema existente?

En determinados casos si é cer-
to que existe unha relación entre as
ONG,s e as institucións que pon en
entredito o carácter de non gober-
namental. Pero a crítica que afirma
que as ONG,s non fan política está
tremendamente equivocada. Unha
cousa é que non sexan politicistas
tal e como a entenden os partidos
tradicionais e outra é que non fa-
gan política. Moitas veces afírmase
que a meirande parte dos rapaces
novos non queren saber nada da
política. Cando se lles pregunta nas
enquisas de xeito directo é certo
que din que iso non vai con eles.
Pero nas seguintes respostas que
dan vese que detrás hai unha
conciencia política clara. O que pa-
sa é que hoxe parece que esa pala-
bra adquiriu un sentido institucio-
nal. Por exemplo, Greenpeace afir-
ma nos seus estatutos que non te-
ñen ningún vencellamento políti-
co, pero sen embargo as súas ac-
cións son moito máis políticas do
que levan facendo moitos partidos
durante anos. Outro exemplo sería
Amnistía Internacional, que leva
denunciando durante anos as
barbaridades que se fan no mundo
independentemente da cor do go-
berno dos distintos países.

En que consiste o modelo
económico que propón o move-
mento alterglobalizador?

O movemento alterglobaliza-
dor é anticapitalista, pero non por
iso está a favor da economía plani-
ficada que propón o socialismo.
Propón correccións á economía de
mercado e que se configure un co-
mercio mundial máis xusto para
que desaparezan progresivamente
as diferenzas entre países ricos e
pobres. Unha das fórmulas que
propoñen é a aplicación da taxa de
James Tobin, que grave os fluxos
de capital e os movementos finan-
ceiros e que eses cartos se destinen
aos países pobres. Pídese ademais
que se democraticen as institu-
cións monetarias e comerciais a
nivel internacional (FMI, BM e
OMC) e que os países aposten por
un desenvolvemento sustentábel e
non por un simple crecemento.
Por exemplo, o modelo económi-
co Chino está a ser positivo só en
termos cuantitativos e non cualita-
tivos e ademais está a ser altamen-
te prexudicial co medio ambiente.
Isto hai que denuncialo por moito
que o seu Goberno teña unha ban-
deira con fouces e martelos, igual
que había que denunciar o modelo
antiecolóxico soviético que cau-
sou o desastre de Chernovil. Penso
que hoxe o modelo de desenvolve-
mento sustentábel e de democracia
igualitaria só o están a poñer en
marcha os países nórdicos. Qui-
zais porque teñen máis anos de
cultura ecolóxica e de igualitaris-
mo entre mulleres e homes. Por
exemplo, o modelo de protección
ecolóxica que defende o move-
mento alterglobalizador foi dese-
ñado pola primeira ministra norue-
guesa que é socialdemócrata.♦
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Francisco Fernández Buey
‘O Movemento Social Mundial é anticapitalista

pero non é socialista’
RUBÉN VALVERDE

Este profesor de filosofía na Universidade Pompeu Fabra é un dos teóricos
que máis ten traballado sobre o movemento alterglobalizador. Estivo en
Galiza presentando o seu novo libro: Guía para unha globalización alter-
nativa (Edicións B), nunhas xornadas sobre “Globalización Alternativa” or-
ganizadas pola Coordinadora Galega de ONG,s para o Desenvolvemento.

PACO VILABARROS
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caciquismo
é contaxioso
MIGUEL BARROS

Andan revoltos no PP
coa sucesión de
Manuel Fraga.

Pensan uns que o proceso
sucesorio debe ter
inconfundíbel carácter
democrático, mediante a
libre escolla entre varios
candidatos, se é o caso.

Estiman outros que o
proceso debe ser
controlado mediante a
presentación dunha terna
dentro da cal os dirixentes
de Génova 15 deciden quen
ha ser o presidente do PP
de Galiza.

Durante os últimos 23
anos os presidentes das
deputacións do PP fixeron
mangas e capirotes dos
presupostos provinciais en
favor dos concellos
gobernados polos seus
correlexionarios. Os
alcaldes constituíron cos
presidentes das
deputacións eficaces
controladores do vals
rural (2/3 do total do
electorado de Galicia, da
dirección do PP en Madrid
estaba satisfeita dos
resultados).

Pero eles, eficaces
administradores da
vontade popular, agora
queren decidir quen manda
en Galiza, pois resulta
evidente en democracia,
que mandan os votos. Os
caciques do PP de Galiza
queren garantir o seu
futuro político a costa do
vals do rural e ademais
aspiran a dirixir sin
inxerencias nin
impedimentos o partido na
Comunidade Autonóma
Galega.

O cacique habelencioso
sobrevive en calquera
medio, xa sexa réxime
autoritario ou
democrático, pero o
respecto á Constitución
coloca o PP nunha
disxuntiva: ou ben
cumpre o mandato do
artículo 6 acerca do
funcionamento
democrático dos partidos,
e neste caso a dirección do
PP en Madrid ten perdida
a partida en Galiza, ou
ben ignora ese precepto e
entón incorre na cacicada
de impoñer no PPdeG os
seus obedientes utilleiros,
saltando limpamente o
requisito de elixir en
congreso o sucesor de
Fraga. O presidente, como
non pode sucederse a si
mesmo máis veces, agora
pide un congreso para que
poidan participar os
militantes, pero en
Madrid pensan que é
mellor aprender dos
caciques e actuar como
eles. Isto deixa ben claro
que o caciquismo é unha
patoloxía da democracia
moi contaxiosa.♦♦

Están a piques de cumprirse
dous anos do desastre do Presti-
ge, que vestiu de loito as nosas
costas. Co obxectivo de que non
se esquezan o accidente, a negli-
xencia do goberno nin as necesi-
dades pendentes de atender, a
Plataforma Nunca Máis está a
organizar unha manifestación en
Compostela para o 13 de novem-
bro: o Día da Dignidade.

Tendo presente esta mobili-
zación central, a coordinadora da
plataforma cidadá en Ferrolterra
prepara para a vindeira semana
unha serie de actos destinados a
favorecer a participación da po-
boación. Actos que dean a coñe-
cer o que está feito e o que que-
da por facer para solucionar a ca-
tástrofe e evitar que outras coma
ela se produzan.

Aínda están por confirmar a

maioría das actividades previs-
tas, que se celebrarán na sema-
na do 8 ao 13 de novembro. En-
tre elas ultímase a preparación
de varios coloquios ou o desen-
volvemento de sesións informa-

tivas nos centros de ensino. Pe-
ro non é todo. Atendendo ao
chamamento de Nunca Máis
para que o símbolo da platafor-
ma saia de novo ás nosas rúas
repartiranse bandeiras, mani-

festos e adhesivos, entroutros
materiais. Piden, dende Nunca
Máis, que o logotipo pendure
de novo nas fiestras de Galicia,
deixando claro que a nosa co-
munidade non quere máis
“Prestiges”.

Previsibelmente, serán máis
os actos que se dean a coñecer
ao longo desta mesma semana.
Mentres tanto deu xa comezo a
venda de billetes de bus para
asistir a Compostela o día 13,
nos locais comarcais dos sindi-
catos CIG, CC OO e UGT. Os
interesados en obter máis infor-
mación sobre o programa de
actividades en Ferrolterra po-
den estar ao tanto en www.pla-
taformanuncamais.org. Porque
queda moito por facer, e pode-
mos facelo entre todos. Nunca
máis.♦

A Compostela
con Nunca Máis

MARTINA F. BAÑOBRE

A cidade xa ferve cos moitos actos programa-
dos como preliminares para a gran manifes-
tación nacional do 13 de novembro, segun-
do aniversario do afundimento do Prestige.

Ferrol

Soto liderará
o PG
O Partido Galeguista (PG) xa
escolleu líder para a súa resurre-
ción. Acordaron a pasada sema-
na, nunha xuntanza celebrada en
Lugo, que sería Manoel Soto
Ferreiro, ex alcalde socialista vi-
gués e agora concelleiro de Pro-
gresistas Vigueses, o seu líder.

Desde o PG remitíronlles
150.000 cartas aos galegos dán-
dose a coñecer: “podemos garan-
tir a estabilidade política” e ani-
mándoos a participar na “constru-
ción dun camiño cara ao futuro”.

Nesta carta, os maiores ata-
ques son para o BNG, pero
concretamente para a UPG pola
súa ideloxía comunista e non
para os partidos estatais. Terá
que ver esta teima coas dificul-
tades que tivo Soto en Cuba?

No chamamento a partici-
par na “magna tarefa” de relan-
zar o PG, están a dispostos a
contar con todos, aínda conce-
lleiros do PP coma Xosé Rivas
Fontán que, de momento, decli-
nou o ofrecemento.♦

Unha autovía
Lalín-Ponferrada
Xa sabemos que o PSOE tamén
anda a realizar emendas aos or-
zamentos do seu goberno. Xosé
Blanco, que leva as cinchas do
partido, anuciou en Chantada
que unha destas emendas trata
de que se consigne diñeiro para
construír unha autovía entre
Ponferrada e Lalín. No denomi-
nado Plano Galicia só aparecía
entre Chantada e Monforte, pero
Blanco afirma que está disposto
a que o chamado acceso central,
nos tempos de Gonzalo Fernán-
dez de La Mora, sexa un feito.

Os asistentes ao congreso co-
marcal do Sindicato Unións
Agrarias, que foi onde deu a co-
ñecer a nova, creron a Xosé
Blanco, pero algún lembrábase
na campaña electoral de Ventura

Pérez Mariño, ex alcalde de Vi-
go, que prometera en Escairón o
arranxo do tren entre Monforte e
Chantada. Mariño descoñecía
que non existía ferrocarril entre
ambas as localidades. Pero Blan-
co é da zona e sabe do que fala.♦

El Lobo
está de moda
Chega máis unha vez coma o
turrón polo Nadal: “El Lobo, o
mellor infiltrado na ETA”. Ago-
ra a xeito de película e moitas
entrevistas agochándose. Revi-
ve a súa fazaña de causante de
non se sabe cantas caídas de di-
rixentes etarras e de impedir un-
ha manchea de atentados. Logo
quéixase de que foi abandonado
polos servizos secretos e de que
a ETA aínda queira matalo.

Nas reportaxes (aínda non
puiden ollar a película) non se
deixa claro que onde estaba infil-
trado Mikel Lagarza era na ETA-
PM e que a súa fase de maior ac-
tividade interna coincidía cos
movementos na organización pa-

ra abandonar as armas. O mérito
dos desmantelaentos non sería
todo do Lobo, senón das loitas
internas, pois el non era o único
delator. Algúns daqueles dirixen-
tes etarras son hoxe destacados
militantes do PSOE e mesmo do
PP e creadores de opinión que
negan a negociación como saída
para o conflito vasco.♦

Os problemas
da normativa
Os valencianos reclamaron un-
ha versión da Constitución Eu-
ropea, asinada o venres en Ro-
ma, na súa língua, que, afirman
non é catalán.

Os cataláns entregaron a súa
versión da Constitución tradu-
cida o 25 de outubro, segundo a
proposta realizada pola Genera-
litat catalá. Dous días despois a
Generalitat valenciá lle fixo en-
trega da súa versión. Cando no
Ministerio de Asuntos Exterio-
res leron ambos os textos pui-
deron comprobar que eran
idénticos. Coincidencia? Seme-

lla que non. A Academia Valen-
ciá de la Llengua e o Institutt
D’Estudis Cataláns puxéronse
de acordo e utilizaron nas tra-
ducións as chamadas Normas
de Castelló. Así quedou preser-
vada a unidade lingüística do
catalán, quere dicir, quedou de-
mostrado que catalán e valen-
ciano son a mesma língua.♦

Dimisión
de Xosé Vázquez
Portomeñe
Xosé Vázquez Portomeñe pre-
sentou a súa dimisión irrevogábel
como director xeral de Relacións
Laborais. Afirma que lle puxo
cabo a unha etapa pero coincide
cos cambios producidos na con-
sellaría. O traballo deste avogado
taboadés estaba sendo moi ben
valorado, sobre todo polos sindi-
catos cos que mantiña unhas ex-
celentes relacións persoais. Pero
tamén era quen de intervir no
Parlamento a prol dos traballado-
res dalgunha empresa en crise.♦

Croques AFONSO EIRÉ

Os actores que protagonizan a película baseada no infiltrado na ETA (p-m), El lobo.



A.N.T.
O catalán rexistrou un forte
avance nos últimos decenios
pero a súa situación é “suma-
mente grave” polo hábito de
pasar ao castelán para ser
“ben educados”. Esta é a
conclusión á que chegou o
Institut d’Estudis Cataláns.

A “dimisión linguística” non é un
feito que se dea só na Galiza. A
tendencia dos cataláns a conside-
rar que o seu comportamento
normal e o máis educado é pasar
ao español cando o seu interlocu-
tor fala esa língua pode significar
a sentenza de morte do catalán.

Esta é a conclusión á que
chegou o Institut d’Estudis Cata-
láns (IEC), que cualificou nun
informe a situación da lingua ca-
talá como “sumamente grave”. O
informe foi aprobado por unani-
midade no seu plenario.

Nel constátase un forte avan-
ce en Catalunya nos últimos de-

cenios pero un retroceso no Al-
guer e Catalunya Nord. A situa-
ción tampouco non é boa no Pa-
ís Valenciá e nas Illes Balears.

O informe considera que as no-
vas tendencias ideolóxicas, a mun-
dialización e os avances do que se

chamou o pensamento único “pro-
vocaron un perigosísimo descenso
do sentimento identitario” ao tem-
po que se “estende de maneira alar-
mante unha concepción indiscri-
minadamente negativa do naciona-
lismo, que se identifica coa falta de

solidariedade, o provincianismo
pechado, o involucionismo, o fun-
damentalismo e o terrorismo”.

Unha tradución inmediata
desta situación é a perda da
conciencia do “valor referencial e
simbólico da lingua catalá”, para
as xeracións máis mozas. Isto fai
que estes sectores se volten indife-
rentes á lingua e á cultura catalás.

Esta situación non se pode
superar, segundo o informe, sen
unha actitude decidida dos go-
bernos autonómicos na defensa
do uso do catalán.

O informe recoñece os avan-
ces no coñecemento da lingua
catalá pero, ao mesmo tempo, si-
nala que o “hábito a mudarse á
lingua hexemónica constitúe un
perigo de primeira magnitude
que ameaza moi seriamente a
mesma pervivencia do catalán”,
convertendo en habituais a exis-
tencia de dous tipos de cidadáns,
os mololingües e os bilingües.

O informe fai especial inci-

dencia do perigo que representa
a constante chegada de inmi-
grantes pois estase a crear un cír-
culo vicioso porque os non cata-
láns teñen a percepción de que
poden manterse monolingües
mentres que os cataláns están
obrigados a mudar de lingua.

O IEC considera imprescin-
díbel que o goberno catalán apli-
que de xeito estrito a Lei de Po-
lítica Lingüística. Ao mesmo
tempo lanza doce propostas para
superar as dificultades.

Na primeira demandan das ins-
titucións públicas para que asuman
o liderado no impulso do idioma e
dispoñan dun orzamento ambicio-
so. Esa mesma ambición trasláda-
na aos distintos estamentos da so-
ciedade civil, ás empresas, aos pro-
fesionais da medicina e a xurispro-
dencia, e a toda á cidadanía en xe-
ral, á que lle piden unha “implica-
ción persoal” para que non muden
a lingua ante o primeiro que lles fa-
le noutro idioma.♦
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Unha chea de palabras galegas (e algun-
has outras doutras linguas) articuladas
arredor de coco, coca e as súas variantes
teñen orixe onomatopeica. Basicamente
proceden de dúas onomatopeas, a  do ruí-
do dunha casca ao escachar (velaí tamén
dúas palabras de orixe onomatopeica) e a
do son que emiten o galo e a galiña. Ás
veces, conflúen as dúas motivacións
nunha mesma palabra

De novo topamos neste caso a variación
de xénero tan abundante en galego
(agro/agra, saqueto/saqueta, boto/bota, etc.)
que en xeral marca diferencias de tamaño.

Coco e coca son palabras que remiten
a elementos máis ou menos redondos
(ovos, froitos, bagas e excrescencias de
árbores, grans de cereais, vinchas...) e
bechocos ou animais que proceden de
ovos, como vermes, insectos e serpes.

Por unha metáfora moi común en to-
das as linguas, a cabeza recibe como de-

nominación familiar e festiva o nome dun
obxecto redondo (como bóla) que é xe-
ralmente un froito (melón, cabazo, etc).
Enténdese así que coca sexa en galego
unha destas denominacións. E mais coco.

Xa dixemos nunha ocasión que coco
(o nome do froito do coqueiro) é unha
palabra de orixe galegoportuguesa que
pasou a moitas linguas. Efectivamente,
foron os navegantes portugueses do sé-
culo XVI os que denominaron así este
froito exótico porque o seu aspecto era o
dunha cabeza peluda, como a que se po-

día supoñer do ser imaxinario con que se
asustaba aos meniños: o coco. Nós, en
galego, preferimos o aumentativo, o co-
cón (que, por extensión, tamén  empre-
gamos para denominar unha persoa moi
pouco sociábel) en canto que o portugués
preferiu o femenino: a coca.

Esta figura que mete medo atopámo-
la tamén na Coca, serpe monstruosa que
desfilaba en certas procesións dalgunhas
cidades galegas como Ourense, Ponteve-
dra e Santiago, e que actualmente só se
conserva en Redondela.

Naturalmente, as cocas das que viñe-
mos falando non teñen nada que ver con
outra coca, a cocaína ou a planta que a
produce, xa que a orixe desta palabra es-
tá nunha lingua americana, o quechua.
Pero o que si ten que ver cos cocos, mi-
núsculos ovos de vermes e bechiños, é o
cultismo coco de orixe grega (“gran”)
que empregamos ao falar dos estafilo-
cocos, estreptococos ou pneumococos.

E falando de ovos e aves: do francés
coq ‘galo’ (lembremos a onomatopea
cocorico!) procede a palabra coqueta.
Curiosamente, e malia a tópica atribu-
ción da coquetería como unha caracterís-
tica feminina, orixinalmente foron os ho-
mes os que presentaban este comporta-
mento, segundo a orixe da palabra. Co-
quet, é dicir “galiño”, comezouselle a
chamar ao home que se pavoneaba, fa-
chendeando coma un galo no medio das
pitas. E despois formouse o feminino.♦

Coco
HENRIQUE HARGUINDEY

O Fío da lingua

O Institut d’Estudis Cataláns alerta contra
a ‘dimisión linguística’ malia ao avance dos últimos decenios

A ‘boa educación’ pode acabar co catalán

Son galego e non son Mariano Raxoi. Dígollo así de di-
recto, sen darlle reviravoltas. Seguro que se sorprende,
tendo en conta as ideas que vostede ten dos galegos e que
está a difundir acotío: os galegos nunca respostan direc-
tamente, fano, principalmente, con outra pregunta, non se
sabe se soben ou se baixan a escaleira. Mesmo chegaron
a dicir que iso era o “galeguismo”.

Direille antes ca nada que os estereotipos, eses retra-
tos robot dos que botamos man para identificar os outros,
teñen sempre implícita ou explicitamente unha formula-
ción xeral: estas fotografías dos alleos son en realidade
armas con que defrontarse co adversario, como ben defi-
niu xa hai moito tempo Newcomb cando elaborou o con-
cepto de “grupo de referencia negativo”.

Atopámonos así co carácter estratéxico das identi-
dades, a nosa e a de vostede, converténdonos en adversa-
rios, sen que, pola nosa banda queiramos selo. Se cadra o
único que está a facer é reforzar a unidade do concepto
envellecido e ultrapasado do ser español ao usar e abusar
deses tópicos dos galegos.

Tamén lle direi que, polo que semella, non lles resul-
tamos moi transparentes e que lles é dificil entendernos,
pois se estas ideas fixeron fortuna, ten que existir algo de
certo. Voulle explicar o que pasa.

En Galiza existe un xeito de falar ou de comportarse
que se caracteriza pola cautela, pola habilidade para con-
testar evasivamente, por saber non dicir ou facer o que
outros pretenden, en última instancia, pola segunda in-
tención á que lle chamamos retranca.

Este xeito, que para vostede ten connotacións clara-
mente negativas, pois identifícao coa malicia, co oposto
a dicir “si ou non como Cristo nos ensina”, para nós é un
mérito, unha habilidade que coloca a quen a sabe utilizar
nun nivel superior da intelixencia, o da sagacidade.

Os defensores do “si” ou do “non”, sen máis, poden
ollar como ambiguas contestacións como “se cadra..”,
“nunca se sabe...”, “puidera ser...”, “a segundo...”. Tráta-
se unicamente de definir unha realidade moito mais com-
plexa onde os ámbitos deixan de estar claramente defini-
dos e, onde, en consecuencia, toda acción pasa a ser ra-
dicalmente insegura. O ámbito político aparece como pa-
radigmático desta situación.

Ademais, como afirma o antropólogo Marcial Gon-
dar, “a cultura galega é pusuidora dunha lóxica alternati-
va á lóxica aristotélica, unha lóxica caracterizada por ver
a realidade como un todo na vez de ollar un conglomera-
do de elementos heteroxéneos con relación superficial
entre si”. Isto lévanos a conciliar opostos. O seu monu-

mento principal sería aquilo de “Deus é bo pero o demo
non é malo”. Os galegos non ollamos ambos os concep-
tos como dúas realidades totalmente separadas.

O afán definitorio encobre, moitas veces, a radicalidade
da ignorancia. A indefinición do galego non xorde do des-
coñecemento senón dun exceso de saber, é unha docta ig-
norancia, non un disimulo nin unha falta de compromiso.

Cando contestamos con outra pregunta non só esta-
mos procurando datos para saber a contestación máis
axeitada, senón tempo para pensar a mellor resposta. Is-
to é, nin máis nin menos, o que lles ensinan aos altos exe-
cutivos en masters; os galegos sábemolo por cultura.

Quédame, para non estenderme máis nesta carta, ex-
plicarlle o de “o galego non se sabe se sobe ou se baixa
pola escaleira”. Os galegos si sabemos se estamos subin-
do ou baixando, os demais galegos tamén o saben, quen
non o sabe é o que está a ollar desde fóra. Non é, polo
tanto, un problema do galego, senón da incapacidade pa-
ra comprendelo.

Agardo que estas explicacións lle sirvan para enten-
der mellor os galegos, comezando por Mariano Raxoi, e
a non cargar de connotacións negativas as diferenzas ló-
xicas de carácter e cultura.

Un seu colega.♦

Guía para entender a Mariano Raxoi

Carta entreaberta a un xornalista madrileño
AFONSO EIRÉ
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“Eu non estou aquí por espírito
comunal, senón porque reclamo
o dereito a unha vivenda”, afir-
ma Guasa, un ocupante do lugar
da Fraga, na parroquia de Berdu-
cido, na Lama. Segundo algúns,
en toda a Terra de Montes hai
uns quince asentamentos que no
seu tempo viviron segundo fór-
mulas comunais e que co tempo
foron mudando a súa filosofía
inicial até atinxir unha concep-
ción que case non ten nada que
ver coa orixinal. Nós estivemos
en tres destes núcleos: A Fraga,
no Verdugo e na Cabada.

Dos alemáns, británicos, di-
namarqueses ou franceses que
hai vintecinco anos atoparon a
súa particular “Utopía” de Tho-
mas Moro na Terra de Montes,
quedan moi poucos e os que con-
tinúan a vivir nesta comarca, son
esquivos. Porén, deixaron tras de
si asentamentos ocupados, aínda
que non tan poboados.

Os vestixios comunais nes-
tes asentamentos esvaecéronse.
Entre os actuais moradores, ato-
pamos unhas veces mostras de
misticismo un chisco imposta-
do; outras, diletancia; en oca-
sións, desexos de fuxir dunha
sociedade á que non renuncian
totalmente; de cando en cando,
xenuína disidencia e sempre,
prevención: reserva ante os es-
traños, cautela cos veciños e te-
mor fronte ás autoridades.

Cando chegamos ao lugar da
Cabana, no concello da Lama,
Marcos Antonio González estaba
á espera dun fontaneiro que lle
amañase o quentador de gas que
comprou para a súa casa. Hai oito

anos, farto da axitación na súa Ma-
drid natal, Marcos deixouno todo
e veuse á Galiza a un lugar que xa
coñecía na procura
dunha vida máis
simple. Deixou
atrás a civilización
pero non o con-
fort. “Son artesán
do coiro e só habi-
to esta casa uns
meses ao ano, o
resto do tempo an-
do polas feiras a
vender o que fabrico”, explica.

¿Quen ocupan hoxe a Cabada
e quen foron os seus primitivos
moradores? En tempos todo foi co-
munal e conviviron nacionalidades
diversas, pero desa época hoxe só
queda un alemán que mantén unha

relación superficial cos que chega-
ron despois. Na actualidade, a
maioría son españois pero hai al-

gún latinoameri-
cano. Viven da ar-
tesanía, da venda
ambulante, de to-
car música polas
rúas das cidades...,
pero non se ven
nenos. “Hai moi-
tos rapaces, mais
van no colexio”,
anticipa Marcos

sen que ninguén se interesase antes
pola poboación infantil. Se muda-
ron os tempos, tamén o fixeron as
mentalidades. Hoxe non importa
tanto facer de okupa tolerado polos
propietarios como ser un mal pai
ou unha mala nai que non escolari-

za os nenos, coidan os ocupantes,
que prefiren aclarar calquera dúbi-
da a respecto dos cativos.

Cando chegou, Marcos leva-
ba algúns anos en contacto coa
Cabada e decidiuse a dar o paso.
Ocupou unha das casas valeiras
do lugar e comezou a restaurala.
“Ao principio había máis proble-
mas cos veciños da aldea, non
nos comprendían aos da Cabada,
hoxe xa menos”, di. Tampouco
Marcos abandonou na capital os
bos costumes aprendidos dos
seus devanceiros e diso tirou algo
de partido. “Hai dous anos casei
aquí e os da vila deixáronos o te-
leclub para celebralo”. Todo un
aceno ante a comunidade que lle
fixo gañar recoñecemento e res-
pectabilidade. Poucos dos hip-
pies dos setenta e os oitenta che-
garían a dar pasos tan inequívo-
cos, mais só os que camiñaron
nesa dirección, continúan na co-
marca. Estes últimos, abandona-

ron as posicións maximalistas e,
aggiornados, remataron por ad-
quirir a vivenda que ocupaban.

Á espera da Fenosa

“Estamos á espera de que Fenosa
nos poña a luz”, explica Marcos.
De todos xeitos, hai anos unha
iniciativa do concello tratou de
levar á Cabada a subministración
eléctrica e daquela os ocupantes
rexeitaron a invitación por ser
unha mostra dun aburguesamen-
to que non desexaban. “Como
haxa luz, da miña casa marchan
os que están, a menos que pa-
guen un aluguer”, dicía, unha za-
morana, muller dun dos propieta-
rios das vivendas da Cabada. “De
todas as casas, os okupas só te-
ñen tres en propiedade”, engadía.

Na Cabada hai roce, non con-
flito entre moradores dos asenta-
mentos ocupados e os propieta-
rios. Acontece o mesmo na Fraga,
na parroquia de Berducido. Alí,
Guasa anticipa que “o único que
teño que ter é coidado para que os
meus animais non entren nas pro-
piedades dos veciños”. Aínda que
é un artista, pintor, en concreto,
Guasa ten dúas eguas e unha bu-
rra e cultiva unha horta. Son o seu
medio de vida, a pesar de que de
cando en vez baixa a Pontevedra
e “recicla” froitas, hortalizas e
peixe que lle dan no mercado. Vi-
ve na Fraga desde hai ano e me-
dio. Está censado alí e é o habi-
tante máis vello do lugar. “Na ci-
dade vivías nun piso e sabías que
o fillo da veciña lle pegaba á súa
nai, aquí non: non tes porque co-
ñecer os costumes dos outros. Vi-
vimos en contacto coa natureza,
de forma alternativa, tratamos de
xerar luz con turbinas e paneis so-
lares, aínda que de momento non
o conseguimos”, conta Guasa.

Os últimos hippies da Terra de Montes

Leopoldo é italiano, fai malabares nas rúas e vive no lugar da Fraga desde hai dous meses. Á dereita, Marcos, chegou á Cabada
desde Madrid hai oito anos. Fabrica artesanía de coiro. Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

As comunas deron paso a lugares
de ocupación nos que prima o confort

H. VIXANDE

Dos hippies que no seu momento se asen-
taron en numerosas comunas da Terra de
Montes e doutras zonas do país, xa que-

dan poucos. Uns marcharon, outros aban-
donaron o comunitarismo e outros deixa-
ron paso a novos ocupantes con costumes
que nada teñen que ver cos anteriores.

Noelia alugoulle a casa a un hippie francés que marchou a estudar ao seu país.

‘Temos moitos
rapaces, mais agora
van no colexio’, di
Marcos, da Cabada.
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Na Fraga, desde hai dous me-
ses tamén hai un italiano. Cháma-
se Leopoldo. Antes de chegar
aquí, vivira nunha fábrica ocupa-
da no Meditarraneo e cando preci-
sa cartos, fai xogos malabares po-
las rúas. Hai dúas persoas máis
que están de paso e cando chega-
mos nós aparece de visita un ra-
paz andaluz. “Nisto das ocupa-
cións, hai moita itinerancia”, ad-
mite Guasa para explicar tanto ir e
vir da xente. “Agora mesmo veño
da vendima na Rioxa, collerei uns
poucos psilocibes [fungos aluci-
nóxenos silvestres], mercarei licor
café e volverei para Almería”, ex-
plicou Héctor, o andaluz, mentres
camiñabamos para o lugar.

Unha vez na Fraga, mentres
falamos cos ocupantes, enumeran
un feixe de aldeas ocupadas e con-
tan como algunhas van perdendo o
seu espírito inicial. “A Cala de San
Pedro, no Cabo de Gata, está chea
de okupas pero moi comercializa-
dos. Até van os turistas e teñen uns
furanchos nos que cobran dous eu-
ros por unha cervexa”, conta un
dos ocupantes temporais da Fraga.
Despois, saen a relucir outros lu-
gares nos que hai conflito. “Ás ve-
ces, hai xente de procedencia moi
diversa que non concibe igual as
cousas e pode haber problemas: ao
mellor conviven vexetarianos,
xente moi sectaria con punkies
moi brutos”, explica Guasa.

A aldea idealizada

Na Terra de Montes hai paz entre
os moradores dos lugares ocupa-
dos. De momento. No medio dun
intenso chuvasco, Héctor, o an-
daluz, idealiza a comarca. “Este
é un lugar máxico, non te estor-
ban os ruídos dos coches, estás
en contacto coa natureza, lávaste
en bañeiras que se quentan sobre
o lume...”, explica, aínda que
avanzando na conversa admite
que “de aquí aínda non nos bota-
ron, por iso vén tanta xente”.

Aos ocupantes da Fraga non
os expulsaron de momento. “En
calquera momento, vén un rico,
merca o lugar e chama á policía
para que te desaloxe”, alerta Héc-
tor. Algo semellante xa comeza a
pasar. “O outro día viñeron de vi-
sita unhas persoas que estiveran
hai tempo aquí e sinalaron un sitio
e dixeron: «antes aí había unha ca-
sa»”, denuncia Guasa, que, a con-
tinuación, pregunta: “¿por que a
Xunta non protexe as casas, que é
onde se vive, e si os canastros?”.
El mesmo contesta: “protexen o
bonito, pero de cando en vez vén
un veciño e desmonta unha casa,
aquí neste lugar, onde todas as ca-
sas son da mesma tipoloxía e ha-
bería que conservalas; ás veces
ocorre o peor: quitan cinco pedras
e escarallan toda a casa”. No seu
relatorio de agresións ás aldeas ru-
rais abandonadas, Guasa inclúe o
turismo rural. “Os especuladores
andan a comprar todos os lugares
para facer casas de turismo rural e
non queda un sitio para ocupar,
aínda que o rural está baleiro”, di.

Aquí, vítimas son todos. Os
propietarios e os ocupantes. A
pobreza, o desmantelamento ru-
ral e a man do Estado empuxaron
aos veciños orixinais da Terra de
Montes a unha emigración non
desexada e hoxe tratan de sacar
partido das propiedades que dei-
xaron atrás. Unhas veces venden
o que tiñan, outras retornan para

ocupalas e van cercando aos ocu-
pantes ilegais. Estes últimos, son
tan vítimas como os outros, sen
dereito a un lugar onde vivir, sen
traballos remunerados. Uns cul-
pan aos outros dos seus males e
reciben idénticas acusacións.

Nesta crónica, o lugar da Ca-
bada representa o asentamento co-
munal orixinal e paradigmático
que rematou por ser unha aldea de
okupas con novos moradores que
non comparten a filosofía inicial;
A Fraga constitúe unha alternativa
que non remata de consolidarse e
Verdugo revélase como un encla-
ve que conservou os seus ocupan-
tes iniciais pero que perdeu o ide-
alismo co que naceu.

Hippies propietarios

O Verdugo é un lugar de Parada,
en Pontecaldelas, ocupado hai
máis de vinte anos e no que flore-
ceu unha comuna habitada maiori-
tariamente por estranxeiros. Hoxe,
continúan a vivir nela algúns dos
poboadores iniciais, pero adquiri-
ron as casas e renunciaron ao co-
munitarismo. Son remisos aos
contactos con foráneos e teñen un-
ha existencia case monástica sen

renunciar a algúns luxos contem-
poráneos sempre e cando non en-
tren en contradición flagrante co
medio ambiente. Así, empregan
automóbiles e teñen luz eléctrica,
pero a súa xeración corresponde
case toda a turbi-
nas colocadas nas
canalizacións da
auga ou a placas
solares. Isto non
sempre é así.
Contan cun xera-
dor eléctrico a ga-
solina para ali-
mentar as lavado-
ras automáticas
que posúen.

Cando trata-
mos de falar cun
dos veciños, un
británico que
perdeu case todo
o acento, con
educación invíta-
nos a marcharnos, pero nos sina-
la unha moradora que si podería
falar: trátase de Noelia Budiño.

Noelia é unha moza de Moa-
ña que está de paso. “Estou aquí
por un ano. O dono da casa é un
hippie francés que está a estudar
filosofía hispánica en Francia”,

confesa. A casa é un cuarto no
que a cociña e o dormitorio com-
parten un mesmo espazo. “¿Que
si non me aburro?, en todo mo-
mento trato de facer algo, agora
mesmo estaba a estudar inglés”,

di. Noelia mar-
chou para o Ver-
dugo despois do
desengano que lle
provocou a Uni-
versidade com-
postelá ao seu re-
greso de gozar
dunha bolsa Eras-
mus en Alemaña.
“Aquilo era outro
mundo”, afirma.
Estoutro, tamén.
O contacto co res-
to do mundo é a
través dunha ra-
dio e do teléfono
móbil mentres lle
dura a batería,

pois para cargalo hai que poñer en
marcha o xerador de gasolina e
fai moito ruído. “Traballo espora-
dicamente, a última vez, un día
nun bar, e cando vou a civili-
zación sempre veño cargada. De
todos xeitos, estase moi ben aquí,
é un lugar especial”, conclúe.♦

Unha visita inesperada, Héctor chega desde A Rioxa, despois marchará para a súa casa en Andalucía. Para el, “este lugar é máxico”.

‘É un lugar máxico,
non te estorban os
ruídos dos coches,
estás en contacto
coa natureza...’,
di Hector,
un andaluz que vén
de paso a coller
psilocibes.

Comuna de
vacacións
En xeral, os ocupantes
deste tipo de asentamento,
antes de localizarse nun
lugar en concreto, tenden
a percorrer varias
comunas para “coñecer
como funcionan, cales son
os problemas que atopan
e como os solucionan”,
indica Guasa, un dos
okupas da Fraga.

Aínda que non existe
un turismo rural de
lugares ocupados, hai
excepcións máis próximas
ao sibaritismo que á
filosofía hippie. Un
exemplo constitúeo a casa
que a comuna
dinamarquesa de
Christiania posúe na
Guarda, moi próxima a
Tabagón.

Christiania é unha
comuna instalada desde
1971 nas aforas da cidade
de Copenhagen no que en
tempos foi un
acuartelamento militar.
O edificio levaba anos
desocupado. É un lugar
célebre polas súas
posicións alternativas,
polos seus ocupantes
hippies, polo seu mercado
de Nadal e, sobre todo,
polo haxix que consumen
con liberdade os seus
habitantes. Hoxe
Christiania está tocada
de morte e xa se
anunciou o seu peche:
pasaron os tempos dos
hippies e os
dinamarqueses xa non a
consideran un bastión de
liberdade.

A filosofía hippie
inicial de Christiania deu
paso a formas máis laxas
de vida. Un exemplo é a
adquisición dunha casa na
Guarda para os seus
membros veranear e
pasar tempadas nela.

Do coidado da casa
encárgase unha
latinoamericana que si
vive máis conforme coa
concepción orixinal de
Christiania. É unha
muller que vive todo o ano
na Galiza, que cultiva
unha horta ecolóxica que
ten a casa e que vende en
Vigo os froitos do seu
traballo.♦♦

Unha comuna
hippie
de Dinamarca
posúe unha casa
na Guarda
para ir
de veraneo.



Axeitos afondou no seu discurso
nalgunhas das preocupacións
que veñen ocupando o seu que-
facer ensaístico. Recuperador in-
cansábel do traballo de Luís Se-
oane, construiu como discurso
de entrada na Academia, unha
reivindicación do esforzo de Se-
oane por entrañarse no pobo a
pesar da oceánica distancia im-
posta pola Ditadura. A entrada de
Axeitos na RAG produciuse 25
anos despois que Seoane vise
frustrado o seu ingreso ao morrer
o 5 de abril de 1979, “quería ser
académico para sentirse acubi-
llado por unha institución galega
da que, por certo, recibiu, post
mortem, a medalla acreditativa,
depositada hoxe entre os fondos
legados á Fundación que leva o
seu nome. Desexaba ser acadé-
mico porque, como Antonio Ma-
chado, que tampouco chegou a
ler o seu discurso de ingreso, Se-
oane tiña unha alta idea da nosa
Academia, á que recoñecía forza
lexitimadora, tanto polas súas
orixes como pola necesidade na
nosa cultura de institucións que
perduren no tempo”.

A afirmación de Axeitos,
prácticamente o remate do seu
discurso, ven precedida por unha
minuciosa reconstrución das di-
fíciles peripecias vitais de Seoa-
ne e non omite as críticas que
verteu coa deturpación da idea
orixinal que viviu a institución
baixo o franquismo. Faino exhu-
mando numerosas cartas e poe-
mas inéditos, que achegan e fan
máis gorentoso o coñecemento e
a atracción sobre unha das perso-
alidades maiores da cultura gale-
ga de todos os tempos.

De feito até 1968 eran máis
os ataques á institución que o
recoñecemento de valores posi-
tivos. Doíalle profundamente o
ninguneo cos exiliados, e nin as
boas relacións con García Sa-
bell e outras persoas coas que se
carteba en Galiza calmaban a
mágoa de sentirse exiliado do-
blemente, “cantas vidas galegas
coma as dos exilados de hoxe se
terán perdido na emigración por
culpa dos miopes e indolentes
que rexían e rixen a vida cultu-
ral galega...! Non falemos da
Academia, que aínda nos fai rir
co reparto que fixo de títulos
correspondentes en Buenos Ai-
res (...) Algún día saberase a
verdade”.

O dolor de ser borrados
da memoria colectiva

Axeitos, ao descubrirnos o “dis-
curso exílico de Seoane”, está
extendendo toda unha tese sobre
a escisión fatal para a cultura ga-
lega que supuxo a ausencia, océ-
ano por medio, e como durante
décadas o esforzo destes transte-
rrados foi estar botando sempre a

botella ao mar para que alguén
lera a mensaxe. Así, Botella al
Mar, foi un dos nomes das edito-
riais que fundou Seoane. Sostén
Axeitos, “no fondo da cuestión
do discurso exílico, calquera que
sexa o xénero no que se manifes-
te, toca sempre o angustioso pro-
blema de verse excluído dúas ve-
ces: primeiro por exiliado e logo
por ser excluído da historia da
cultura. O medo por esta segun-
da exclusión é unha angustiosa
constante de cada unha das víti-
mas do exilio republicano de
1939 e Luís Seoane non será un-
ha excepción. A diversidade da
súa obra artística, plástica e lite-
raria, non é máis que unha cha-
mada única e teimosa para non
quedar excluído da historia cul-
tural de Galicia”.

No exilio, e sobretodo até
1946, cando a fin da II Guerra
Mundial e a permanencia de
Franco, acaba coa esperanza
dunha restauración democrática
e republicana, hai unha nova ac-
titude de pensar no regreso. De
súpeto o vacío e as diferenzas
que empezan a agromar cos ga-
legos de América e os do inte-
rior, supoñen importantes des-
garros. E tamén as discrepacn-
cias sobre como entender o ga-
leguismo e as súas implicacións
sociais. Algúns conflitos queda-
ron reflectidos na correspon-
dencia de Seoane e nalgúns po-
emas que rescatou Axeitos. Nun
deles, en castellano e posibel-
mente como desabafo literario
para sí propio, Seoane critica o
culturalismo, “nese texto de pri-
meiros de 1968 (...) é Lorenzo
Varela un dos motivos, pois a
súa intervención no Centro ga-
lego o 25 de xullo de 1967, ape-
lando á dignidade e unidade dos
galegos con motivo dos sucesos
de Castrelo de Miño, fora inte-
rrompida e protestada por non
terse expresado en galego. (...)

Non se pode reducir toda a ac-
ción e defensa de Galicia á lin-
gua. Esta recriminación poética
inicial cobra valor máximo asi-
nada por un home que escribiu
toda a súa obra literaria en gale-
go. Cando se publique a súa co-

rrespondencia completa teremos
ocasión de confirmar esta cues-
tión polas alusións ás súas obri-
gadas traducións ao castelán ca-
se sempre impostas por criterios
editoriais”.

Axeitos entrou na Academia,

e do seu brazo, por fin, entrou
Luís Seoane. Un bon preludio
para o ano 2005, que através de
Lorenzo Varela, ao que se adica
o Día das Letras, tamén se vol-
verán recuperar a memoria dos
exiliados.♦
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Axeitos entra na Academia cun discurso reivindicador do exilio

A permanente botella ao mar de Luís Seoane

Axeitos percorre o fío que une
as dúas beiras do océano, des-
cribindo os contactos de Seoa-
ne, na Arxentina e na Galiza.

“En Galiza [Luís Seoane] ti-
ña unha serie de corresponden-
tes epistolares –Fernández del
Riego, Maside, García-Sabell,
Ramón Piñeiro e, a partir de
1956, tamén Isaac Díaz Pardo–
que eran unha especie de cor-
dón umbilical coa súa patria; a
eles recorría cando necesitaba
material para as súas publica-
cións, eran tamén colaborado-
res habituais das mesmas e
cumprían certamente cada un
deles distintas misións con res-
pecto a Galiza porque distintas
eran tamén as funcións e res-

ponsabilidades que tiñan asu-
mido co seu país.

Nos anos cincuenta, xusto
despois do envío aos amigos
da súa obra Fardel de eisilado
81952), Seoane estaba a pasar
un momento moi difícil: en
primeiro lugar, estaba a sufrir a
tremenda decepción que repre-
sentou o remate da guerra
mundial que trocou en deses-
peranza o que se presentía co-
mo liberación. Ata ese momen-
to, estivo Seoane intentando
restaurar o baleiro cultural que
o franquismo provocaba en
Galiza: espírito crítico e rei-
vindicativo, edición de libros e
revistas galegas, promover em-
presas culturais e creativas...

todo encamiñado a remediar,
con carácter provisional, a si-
tuación provocada pola falta
de libertades. Tan provisional
era todo que ata non se procu-
raron medios de vida estábeis,
nin fogar duradeiro. Nestas
condicións, agravadas na Ar-
xentina pola chegada ao poder
do peronismo, Seoane empeza
a quedar só, porque Dieste está
en Europa, Lorenzo Varela no
Uruguai, Espasandín xa leva
varios anos en Estados Unidos,
Colmeiro abre estudo en París
e Antonio Baltar anda afastado
da civilización, por Neuquén,
na Patagonia.

Agora ben, entre as moitas
actitudes que adoptaron os exi-

liados da Guerra Civil, Seoane
refugou da actitude nostálxica
e pouco combativa que outros
escolleron, para optar pola pos-
tura máis reivindicativa, de an-
sias de loita contra dos causan-
tes da súa expulsión. Converte-
rá así a súa obra nunha arma de
loita contra dos causantes da
súa expulsión. Este sentimento
combativo endexamais renun-
ciará a recobrar a patria perdi-
da, con esperanza reformista e
revolucionaria. Como exiliado
que aspira a volver, Seoane de-
fende sen reparos a súa nación
contra ataques de terceiros, re-
crea a súa patria en terra allea e
acaba modelándoa á medida
dos seus ideais”.♦

O cordón umbilical

XAN CARBALLA
Xosé Luís Axeitos entrou o pasado sábado 30 de outubro na
Real Academia Galega. A súa lección titulouse A Academia no
discurso exílico de Luís Seoane e foi respostada por Xesús
Alonso Montero. O ensaista de Rianxo pon sobre a mesa, en-
tre outras cuestións, a controversia entre dúas concepcións do
galeguismo nos anos da posguerra e a enorme preocupación
dos exiliados por quedar fóra da historia e da cultura de Galiza.

Xosé Luís Axeitos.                                                                                                                                            PACO VILABARROS



A.N.T.
Tanto BNG coma PP rexeitaron
o proxeto de lei dos orzamentos
estatais. Coas emendas parciais,
ambos os partidos pretenden
subsanar as contas presentadas
polo goberno Zapatero. Os so-
cialistas galegos tamén pensan
que aínda se poden mellorar.

Os orzamentos estatais nunca ti-
veran na Galiza tanta repercusión
e debate. O cambio de goberno en
Madrid e as promesas de José
Luis Rodríguez Zapatero crearon
unhas expectativas que chegaron
mesmo a boa parte da poboación.

Cos votos en contra do PP e
BNG no Congreso, a tramitación
das contas do Estado comezaron a
súa andaina. Chegou a hora das
emendas. Os nacionalistas presen-
taron 146 nas que reclaman un total
de 1.133 millóns de euros máis dos
consignados. O PP, pola súa banda,
pide tamén 940 millóns máis nos
orzamentos a favor de Galiza.

PP e BNG teñen como re-
ferencia o aprobado polo Parla-
mento galego, no que se deman-
daban 1.560 millóns. Pero men-
tras as emendas do PP teñen co-
mo fin mellorar as cantidades
destinadas ao Plano Galicia, o
BNG, ademais, inclúe outras
demandas tanto no aspecto so-
cial como no da rexeneración
medioambiental.

Mariano Raxoi cala

Convertidos estes orzamentos
nun dos principais cabalos de ba-
talla política entre os partidos
galegos cara ás eleccións auto-
nómicas, sorprende que o líder
do PP, Mariano Raxoi, non fixe-
se referencia ningunha ao in-
cumprimento do Plano Galicia
ao debater os orzamentos.

Este esquecemento non lle
gustou nada a unha parte do PP-
deG, que criticou o seu líder en
Madrid. Mesmo algúns afirman
que foi un esquecemento a man-
tenta. Pensan que mesmo do
punto de vista estratéxico estatal
era un bo xeito de criticar a falta
de compromisos e de palabras de
Rodríguez Zapatero.

Pola contra, Ana Pastor, a
man dereita de Raxoi, presenta-
ría logo as emendas cunha forte
crítica ao PSOE por incumplir o
Plano Galicia. Foi nunha rolda
de prensa acompañada polos de-
putados Celso Delgado e María
Xesús Sainz.

As demandas do PP coinci-
den practicamente cos 921 mi-
llóns que o Parlamento galego
aprobou demandar como cum-
primento do Plano Galicia. Só
lle suman outros 19 millóns de
euros máis. O proxecto de orza-
mentos só contempla 638 para o
Plano Galicia no que no PP con-
sideran “un claro incumprimento
con Galiza”.

As 146 emendas do BNG

Máis ambicioso nas súas emendas
é o BNG. Presentou 146 parciais
nas que reclaman un total de 1.133
millóns de euros de financiamento
suplementario para Galiza. 

A maioría destas actuacións
refírense a infraestruturas, tanto
no ferrocarril convencional co-
mo nas estradas. O BNG xustifi-
ca estas peticións maioritaria-
mente nas decisións adoptadas
na comisión do Parlamento para
o seguimento do Plano Galicia.

No que se refire exclusiva-
mente a este plano, o BNG recla-
ma 930 millóns de euros suple-
mentarios. Sumando estes aos
638 xa consignados nos orza-
mentos, chegarían aos 1.560 que
aprobou a cámara galega.

Entre as principais partidas
que reclama o BNG destacan os
207,9 millóns para o ferrocarril Vi-
go-A Coruña, 25 millóns para A
Coruña-Ferrol e os accesos ao por-
to exterior da cidade departamen-
tal e outros 25 millóns para a saída
sur do ferrocarril Vigo-Porto.

O BNG tamén reclama diver-
sas melloras orzamentarias para
que os distintos tramos do AVE
poidan estar rematados antes de
cinco anos, e non os dez que le-
varía concluílos co ritmo dos or-
zamentos actuais.

A mellora e construción de es-
tradas tamén aparece en numero-
sas emendas dos nacionalistas.
Entre elas contemplan partidas
para a Autovía do Cantábrico, a de
Santiago-Lugo, e Lugo-Ourense
ou para a de Pontevedra á Caniza.

O BNG tamén demanda 200
millóns de euros para a rexenera-
ción medioambiental e para con-
taminación mariña e outros
13,340 millóns para a rexenera-
ción do litoral, ademais de 12
millóns para o tratamento dos re-
siduos do petróleo do Prestige.

Destacan tamén noutros cápí-
tulos os 100 millóns de emprésti-

mos do ICO para as pequenas
empresas e os 56,29 millóns para
o Plano Forestal, ademais dou-
tros 200 millóns para pequenas
actuacións locais entre as que
destaca o rescate da concesión da
autoestrada da Barcala e Rande.

Debate no Senado

O BNG segue negociando co
PSOE para lograr que se aproben
as súas emendas. “Nada nos gus-
taría máis que poder votar a favor
destes orzamentos”, asegura An-
xo Quintana. Ao mesmo tempo, o
dirixente nacionalista quere dei-
xar claro que “non poderemos fa-
celo se o PSOE non é quen de
aceptar as nosas propostas”.

Así que o BNG tamén se está
a reunir cos demais grupos polí-
ticos. Vai tentar que o Senado,
onde o PSOE está en minoría,
vete os orzamentos se non se sa-
tisfán as demandas de Galiza. O
BNG contará co apoio de CiU e
PNV na súa demanda.

Desde o PP tamén lle realiza-
ron chamamentos aos nacioanalis-
tas galegos para que se sumen as
súas propostas e así poder derrotar
os orzamentos socialistas no Sena-
do. Pero o BNG critica a Xunta
pola súa pasividade á hora de pre-
sionar o Executivo de Zapatero.

Tamén se están a mobilizar
diversos colectivos sociais, prin-
cipalmente os empresarios, en
demanda que se cumpran as pro-
mesas realizadas polo PSOE.

Estas mobilizacións e pre-
sións non son contrarias ao sen-
tir dalgúns parlamentarios socia-
listas galegos que, mentres ten-
tan explicar que os orzamentos
son positivos, móvense en Ma-
drid, coa forza que poden, para
tentar conseguir aínda algunhas
melloras que lles permita
presentarse ante a cidadanía
cuns réditos que non poden con-
seguir coa discrepancia pública
ante a dirección de Madrid.♦

Os republicanos
aumentan o seu poder

MANUEL CAO

O martes electoral dos EE UU sáldase cunha clara vitoria do
Partido Republicano tanto en votos populares como en repre-
sentantes no Senado e Congreso. A falta do escrutinio defini-
tivo en Ohio todo indica que os votos electorais confirmarán
a George W. Bush na presidencia para sorpresa de moitos e
desacougo de boa parte da humanidade civilizada.

Realmente, dende o punto de vista económico, os datos ex-
hibidos polo inquilino da Casa Branca eran negativos e cabía es-
perar un claro castigo electoral se os tradicionais modelos de in-
terdependencia entre o económico e o político serviran para ex-
plicar a dinámica política nunha economía de mercado con li-
berdades públicas. Os principais indicadores económicos evolu-
cionaron á baixa dende que Bill Clinton deixou a Casa Branca:
O desemprego aumentou, o déficit exterior seguiu medrando, as
contas públicas trocaron un superávit herdado por un déficit pú-
blico explosivo, a cotización do dólar seguiu á baixa, os prezos
do petróleo están polas nubes e as políticas de benestar e calida-
de de vida mostran uns índices de deterioro cada vez maior. Por
enriba, o grao de aprecio e influencia global dos EE UU está a
diminuír debido á súa política agresiva e militarista non xa fron-
te aos axentes e grupos terroristas senón fronte aos países demo-
cráticos do Occidente desenvolvido, situación que diminúe a efi-
cacia das normas e institucións que regulan a economía e o co-
mercio mundial. Tales indicadores non fixeron mela no elector e
foron ampliamente contrarrestados por factores de índole políti-
co-relixiosa e, sobre todo, pola habilidade dos republicanos e dos
medios de comunicación que controlan en crear unha axenda po-
lítico-económica á marxe dos resultados obxectivos das políticas
públicas executadas pola Administración Bush.

Os analistas das políticas económicas e das decisións públi-
cas haberían de prestar máis atención a outros aspectos que in-
flúen na percepción que os cidadáns teñen da realidade econó-
mica, política e social e que determinan unha preferencia elec-
toral moitas veces asentada en datos falsos ou irrelevantes para
a cuestión que se dirime. É dicir, cómpre centrarse en asuntos
como a creación de institucións e o rendemento das mesmas
pois no seu seo tenden a realizarse os intercambios político-eco-
nómicos que logo dan lugar ás decisións públicas. Nos EE UU,
parece que a preferencia baséase, en moitos casos, nunha estru-
tura de crenzas e nuns datos claramente falseados: diminución
de impostos (real pero só para os ricos) ou  ameaza terrorista
(real pero sen relación coa guerra do Irak); pero na dinámica in-
teractiva dos partidos e da sociedade civil non foi posíbel crear
mecanismos viábeis que proporcionasen información veraz que
facilitase unha elección racional. Velaí, unha das principais
ameazas para as democracias actuais onde o sistema mediático
e o deseño institucional determina as decisións públicas. Isto
pode explicar o feito de que o ataque terrorista das Torres Xe-
melgas non sirva tanto para gañar votos en Nova York senón na
América profunda do sul e medio oeste con mercados de voto
onde a ameaza terrorista é sobre todo un asunto mediático.

Se observamos o mapa de apoios aos candidatos veremos
como as zonas costeiras e con maior apertura ao exterior e á
dinámica da economía global (California, Noreste) tenden a
votar aos demócratas mentres a América agraria e industrial
madura e menos internacionalizada é a que mantén a hexe-
monía dos republicanos. O deseño institucional dos EE UU
prima os estados menos poboados sendo no Senado e no pe-
so en votos electorais onde se observan as claves do crecente
dominio republicano. A capacidade de competir dos demó-
cratas pasa por estratexias para eses estados contraditorias co-
as dos seus electores tradicionais ou pola reforma e moderni-
zación do deseño institucional.♦

‘Na dinámica interactiva dos partidos
e da sociedade civil non foi posíbel

crear mecanismos viábeis que
proporcionasen información veraz que

facilitase unha elección racional”
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Raxoi non fixo referencia ao Plano Galicia

O BNG reclama 1.133 e o PP
940 millóns máis para Galiza
nos orzamentos do Estado

Mariano Raxoi (PP) e Francisco Rodríguez (BNG).                             PACO VILABARROS



CÉSAR LORENZO GIL
A pesar de certas discrepan-
cias dos presidentes autonó-
micos pertencentes ao PP, a
primeira Conferencia pechou-
se con satisfacción por todas
as partes. Ademais da famosa
foto dos convidados, a xuntan-
za conseguiu institucionali-
zarse e pasará a ser periódica.

Unha reunión amábel, cortés e un
pouco fútil. Así se pechou a pri-
meira Conferencia de presidentes
autonómicos da democracia, algo
normal e comprensíbel tendo en
conta que nesta cita preliminar só
se tentaba institucionalizar o en-
contro e testar o interese de todos
os participantes.

A presenza do lehendakari,
Juan José Ibarretxe, evitou que
ninguén falase de fracaso e facili-
tou que o propio presidente vasco

explicase diante dos seus homóni-
mos o que pretende o seu goberno
para Euskadi. “Non é posíbel un
proxecto de estado en común se
non se acepta a vontade dunha das
partes que o compoñen”, explicou.

Ibarretxe non puido, de todos
os xeitos, lograr que o País Vas-
co obtivese un estatus especial
na reunión, malia que o protoco-
lo o colocou en todo momento á
destra do presidente do goberno
central, José Luis Rodríguez Za-
patero. Sabedor de que a oportu-
nidade de Madrid era óptima pa-
ra rachar a súa imaxe pechada,
até se ofreceu a viaxar a outras
autonomías, “irmás” dos vascos.

Á esquerda de Zapatero esti-
vo Pasqual Maragall. O president
catalán serviu de mordomo na
xuntanza. Foi o maior publicista
da conferencia e até ofreceu Bar-
celona para acoller a segunda

reunión deste tipo, prevista para a
primavera. Maragall sabe que es-
te cumio é un triunfo das súas te-
ses federalistas e unha das ache-
gas do PSC á liña programática
do goberno socialista en Madrid.

A carón de Ibarretxe estivo
Manuel Fraga. O presidente da
Xunta tamén quixo protagonizar
o encontro ao considerarse a si
mesmo como o impulsor da con-
ferencia. “Levo quince anos que-
rendo facer esta foto. Se durante
o goberno Aznar non se fixo foi
por culpa do bloqueo dos socia-
listas”, explicou. Fraga fixo de
portavoz de todos os presidentes
populares ao dicir que había un
documento interno negociado
por todos eles durante o almorzo
que a presidenta madrileña, Es-
peranza Aguirre, dera na sede do
seu goberno. Ese documento que
supostamente suporía fonte de

conflitos na conferencia, non foi
presentado finalmente.

Fraga tamén aproveitou para
reclamar investimentos para Ga-
liza e até lle entregou ao ministro
de Administracións Públicas,
Jordi Sevilla, unha das súas fa-
mosas carpetas con reclamacións
e proxectos por realizar. Esta ac-
titude foi gabada por outros líde-
res galegos, como Emilio Pérez
Touriño, que dixo sentirse “orgu-
lloso” do papel do presidente.

As tres principais conclu-
sións da cimeira mantéñena con
boa saúde de cara ao futuro.
Ademais de institucionalizala e
convertela en cita da rutina polí-
tica cada ano, a conferencia terá
como competencias procurar un
modelo de financiamento para a
sanidade e consensuar o xeito de
actuación das autonomías na UE.

A vindeira conferencia, a de

Catalunya, abordará principal-
mente o tema sanitario. Actual-
mente, as autonomías acarrexan
un déficit crónico que non obtivo
resolución nin con taxas sobre o
combustíbel nin con experimen-
tos na súa xestión. Zapatero pre-
tende que todos os sistemas trans-
feridos teñan unhas regras básicas
de comportamento que evite dife-
renzas e ache a maneira de reducir
custos sen prexudicar os usuarios.

Após a xuntanza, xa se produ-
ciron avances no desenvolvemen-
to da colaboración entre autono-
mías. Maragall acordou con Mar-
celino Iglesias crear unha euro-
rrexión –o famoso eixo Zaragoza-
Barcelona do programa socialis-
ta– baseada no antigo territorio da
Coroa de Aragón. Polo momento,
os gobernos de dereita de Valen-
cia e mais as Illas Baleares né-
ganse a participar nesta idea.♦
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Entre todos eles suman varios
milleiros de anos de cárcere. Son
presos representativos que esti-
veron na cúpula da organización
en diferentes fases e circunstan-
cias, e que están lexitimados para
falar do que se vén denominando
nas últimas semanas en Euskadi
como o “novo proceso aberto”.
Francisco Mújica Garmendia,
Pakito, Ignacio Arakama, Maka-
rio, Iñaki Bilbao, Iñaki de Lemo-
na, ou Karlos Almorza, Pedrito
de Andoain, entre outros, asina-
ron en agosto unha carta que aca-
bamos de coñecer, na que lle pi-
den á cúpula da ETA que deixe a
violencia porque “xa non lles ser-
ve” como instrumento de avance
na consecución de obxectivos. 

Hai quen pode pensar que es-
tas cousas xa teñen pasado antes:
que presos se desmarquen da es-
tratexia sanguenta. A gran dife-
renza é a significación dos asi-
nantes e, sobre todo, o momento
no que estamos. Agora calquera
mínimo xesto que vén da esquer-
da abertzale estase a interpretar
como unha apertura, e desta vez

si, podemos prognosticar que al-
go se está movendo, e que xa
non hai volta atrás. 

O contido da carta inclúe fra-
ses absolutamente redondas que
non deixan dúbida: “a loita ar-
mada que desenvolvemos hoxe
en día non serve”. “A nosa estra-
texia político-militar foi supera-
da pola represión do inimigo”.
Como poden comprobar, os asi-
nantes recoñecen por primeira
vez unha derrota militar. Pero hai
outros puntos interesantes, por
exemplo, quéixanse de que a di-
rección non destacou en ningún
comunicado ou documento inter-
no o mal momento polo que pa-
sa a ETA: “nunca na historia nos

atopamos tan mal”. Din que de-
tectan “resignación” no conxun-
to da esquerda abertzale por iso e
alertan da dinámica “dexenerati-
va” na que están caendo. Isto é
unha especie de chamada de
atención aos superiores para que
non acaben, nun futuro próximo,
como acabou o GRAPO. Enga-
den que están “morrendo a lume
lento”, e que non se pode facer
loita armada “a base de comuni-
cados que inclúen ameazas que
despois non se cumpren”. 

Os presos non fan ningún ti-
po de reflexión ética sobre a
violencia, que é o que seguen
agardando algúns que son inca-
paces de entender que iso xa-

mais chegará, que a maioría de
presos non recoñecerá que fixo
sufrir as vítimas até que non ha-
xa un proceso real de paz. Non
amosan arrepentimento pero iso
non é o substancial porque na
parte final fan un chamamento a
que sexa a esquerda abertzale a
que “defina a estratexia e táctica
que seguir na busca dos obxec-
tivos como pobo”. 

Esta é a resposta destes seis
presos, internos no Puerto de
Santamaría, a un chamamento da
cúpula na que lles pedía aos re-
clusos que tomasen medidas de
presión nas cadeas contra a dis-
persión. Os asinantes néganse a
tomar estas medidas e ademais

dan todas estas opinións. Debe-
mos dicir que tamén estamos an-
te unha filtración interesada, que
desta vez non vén da policía,
desta vez vén dun sector da es-
querda abertzale partidario de
deixar as armas dun xeito inme-
diato e definitivo. 

Hai tempo que vimos adver-
tindo do mal momento polo que
pasa a esquerda abertzale, tanto na
póla militar como na póla política,
e a situación abafante que viven
aqueles partidarios de buscar ou-
tras vías. Estamos xa nun punto
no que ambas as dúas non teñen
volta atrás. As cousas móvense, e
só se poden mover para un senti-
do. A carta da que falamos está
asinada por seis. É certo que o co-
lectivo de presos anda perto dos
800, pero hai que deixar que pase
o tempo e veremos os resultados. 

Batasuna presenta o 14 de no-
vembro unha nova proposta polí-
tica. Terá unha gran fondura, po-
demos dicir que historicamente
equiparábel ao que foron no seu
día a Alternativa KAS, a Alterna-
tiva Democrática e Lizarra.♦

Proceso irreversíbel na ETA 
DANI ÁLVAREZ

A carta de seis presos históricos, na que lle piden á dirección da orga-
nización a fin da violencia, marca o punto de inflexión do non retorno.

Bilbao

Zapatero comprométese a convocar a conferencia cada ano

Os presidentes autonómicos xa teñen
a foto de familia



A.N.T.
Bush, 51% (58.498.941 votos);
Kerry 48% (54.972.492 vo-
tos). Vitoria, polo tanto, sen
discusión do actual presidente
que se viu favorecido polo au-
mento da participación. Hai ca-
tro anos votaran 106 millóns de
persoas (51% do electorado).
Desta volta o número de su-
fraxios superou os 113 millóns.

A votación máis alta nunhas
eleccións presidenciais produ-
ciuse en 1960, cando o índice
de participación acadou o
63,1%. Nesta ocasión non che-
gou a tanto; mais, en contra do
previsto por algúns analistas,
non beneficiou ao candidato de-
mócrata. A vitoria de Bush foi
clara. Hai catro anos Al Gore
superárao no número absoluto
de sufraxios, aínda que non no
de delegados por colexios elec-
torais que son os que deciden,
segundo o sistema norteameri-
cano de elección indirecta.
Agora Bush fillo só deixou para
o seu contrincante os clásicos
estados liberais do nordés e a
fachada do Pacífico. O resto do
mapa é conservador.

Neste resultado, ademais do
medo ao terrorismo, probabel-
mente influíu a boa marcha eco-
nómica do país, cun crecemento
anual aceptábel de arredor do 3 e

4%. Os resultados do Congreso,
cuxo funcionamento é en boa
medida independente do poder
executivo, tamén son favorábeis
ao partido de Bush.

O país vira así, con máis cla-
ridade á dereita e aos valores im-
periais, cando, de maneira signi-
ficativa, no resto de América
aprezase un nidio rouse á esquer-

da. Isto fai pensar que a fenda, e
tamén o enfrontamento, norte-
sur podería incrementarse nos
anos vindeiros.

Dous candidatos
favorábeis á guerra

A guerra e a entrada en campaña
de Bin Laden beneficiaron o ac-
tual presidente. Parece claro que
a falta de xustificacións para in-
vadir Irak e o descubrimento das
mentiras sobre as armas de des-
trución masiva ou a falsa impli-
cación de Sadam Hussein nos
atentados do 11-M non afectaron
no resultado.

A ausencia de desgaste pre-
sidencial neste eido, tendo en
conta que unha poboación co-
mo a nortemericana adoita a pe-
nalizar a mentira en boca dos
seus representantes políticos,
ten a súa explicación. Nin se-
quera os xornais claramente
proclives ao partido demócrata,
como o The New York Times ou
o The Washington Post, foron
críticos coa guerra e só moi a
última hora, xa en precampaña,
sacaron a relucir que a estrate-
xia militar de Bush estaba base-
ada en razóns falsas e inxustifi-
cábeis. Isto parece querer dicir
que no stablisment norteameri-
cano, no seu conxunto, apenas
existe oposición á guerra. Se-
mella que todos, demócratas e
republicanos, están desexando
que o petróleo iraquí volva
fluír, agora en máns de compa-
ñías co carimbo das barras e as
estrelas. Así o fan indicar tamén
as múltiples proclamas que, en
plena campaña electoral, fixo J.
Kerry a prol do exército e da in-
tervención no exterior.

É de prever, non embargante,
que a división social xa existente
a nivel popular se siga agrandan-
do. Mais, sen dúbida, á esquerda
quedará afectada polas ameazas
ímplicitas ás liberdades provin-
tes dos medios conservadores, xa
moi activos durante os últimos
catro anos.♦♦
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A xulgar polo desenvolvemento da xor-
nada electoral, e a expensas da actitude
final de John Kerry ante os resultados
de Ohio, a vitoria de George Bush se-
mella inapelábel. A alta participación,
que algúns observadores vaticinaban
como un adianto do triunfo demócrata,
decantouse, finalmente, por unha maio-
ría republicana nas dúas cámaras e tres
millóns de votos máis para Bush, o que
evidencia unha fenda clara pero, tamén,
deixa lugar a escasas dúbidas sobre as
preferencias da maioría da sociedade
estadounidense, con independencia do
axustado da vitoria en termos de “votos
electorais”. 

Había unha esperanza para o triunfo
de Kerry, animada pola igualdade das
sondaxes e por unha mobilización, des-
coñecida pola intensidade da súa impli-
cación de numerosos sectores sociais, se
ben todas as enquisas previas sinalaban
un rifirrafe intenso que se mantivo até o
derradeiro minuto. Nada fixo despegar a
Kerry, e Bush desfixo o empate no seu
favor. “Calquera cousa menos Bush” di-
cía ben pouco a favor dos dous candida-

tos, en primeiro lugar de Bush, pero, ta-
mén, deixaba ás claras o escaso entusias-
mo que espertaba Kerry, cabeza de cartel
dunha campaña que
foi sempre a remol-
que das proclamas do
candidato republica-
no, habitualmente
coa iniciativa por
diante e obrigando o
seu contrincante a ser
“máis papista que o
papa”, deshabitándo-
se dun pacifismo que
proclamaba con igual
forza que o apego aos
cantos a prol da segu-
ridade a toda costa
que tantos electores desexaban escoitar.
En calquera caso, os estadounidenses pa-

recen comungar mellor coa doutrina do
ataque preventivo que co tímido multila-
teralismo defendido por Kerry.

Funcionou, unha
vez mais, o discurso
do medo, e a obse-
sión pola seguridade
pesou infinitamente
máis que moitas ou-
tras cuestións de na-
tureza doméstica
que lle afectan á vi-
da cotiá da socieda-
de estadounidense.
Non foi iso o que
acaparou a atención
do electorado, pese
aos esforzos de

Kerry nese sentido. E no cultivo do
conservadorismo, na exaltación dos va-

lores patrióticos, etc., era moi difícil
para Kerry superar a Bush. 

A hipótese de que Bush imprima un
xiro distinto á súa política nos próximos
anos non parece verosímil. A continuida-
de, con escasos matices, será a norma e
mesmo se diría que afirma un camiño
que pon moi difícil, a curto prazo, o
afianzamento dun discurso distinto nos
EE UU. Non é soamente o problema do
candidato, senón dunha política que pro-
cura a consolidación do seu poder hexe-
mónico e imperial, auspiciado por un
complexo militar-industrial e mil e un fa-
natismos relixiosos que medran en in-
fluencia, o que vai asegurar numerosas
dificultades nas súas relacións con moi-
tos países europeos e do resto do mundo. 

As mínimas expectativas dun cambio
de rumbo na situación internacional que-
dan, pois, truncadas con esta, practica-
mente segura, vitoria do candidato repu-
blicano e debemos afacernos á idea de
que este mundo de temer non ten, como
quixésemos, os días tan contados.♦

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

O texano queda
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Os estadounidenses
parecen comungar mellor

coa doutrina do ataque
preventivo que co tímido

multilateralismo
defendido por Kerry”

COUSAS DA DEMOCRACIA                                                                   ROI CAGIAO

Os Estados Unidos viran á dereita e abren máis a fenda co sur do continente

Bush supera en catro millóns de votos a Kerry

George Bush durante a campaña.



Algúns expertos vinculan o
avance espectacular das opcións
de centro-esquerda nos países
sudamericanos co ascenso ao
poder de Hugo Chávez en Vene-
zuela. Outros enlázano coa co-

rrente de esperanza dun líder
menos polémico, Luiz Inácio
Lula da Silva, no Brasil. O cer-
to é que partidos non hai moitos
anos marxinais ou condenados á
perpetua oposición, están coñe-

cendo resultados electorais des-
coñecidos, vitorias que lles po-
rían os pelos de punta aos réxi-
mes ditatoriais que controlaron
estes países non hai tanto tempo
coa sacra misión de “eliminar
esquerdistas”.

Éxitos como a escolla de Ta-
baré Vázquez como presidente
do Uruguay e mais as decisivas
vitorias da esquerda nas elec-
cións locais de Venezuela, o

Brasil e Chile, explican ben ás
claras que o subcontinente que
máis sufriu o neoliberalismo
nas propias carnes, procura
arestora unha alternativa políti-
ca máis apegada aos problemas
sociais, que promete paliar a fa-
me, aumentar o gasto sanitario e
educativo e controlar a perma-
nente fuxida de capitais cara a
Suíza ou Miami.

A vitoria do chavismo en Ve-

nezuela e do Partido dos Trabal-
hadores (PT) no Brasil son máis
importantes, se cabe, porque ser-
ven de refrendo á política que es-
tas opcións realizan desde os go-
bernos centrais. Ambos os exem-
plos insuflaron ilusión no Uru-
guay e prepararon o terreo para
que en Chile a esquerda puxe por
conseguir un candidato con sufi-
cientes apoios para alcanzar a
presidencia.♦
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As opcións progresistas gañan as eleccións no Uruguay, o Brasil, Venezuela e Chile

A esquerda aumenta o seu poder en Sudamérica

Tabaré Vázquez conseguiu algo
histórico no Uruguay. Non só ra-
chou o tupido sistema bipartidis-
ta que gobernou o país nunha al-
ternancia decimonónica durante
máis dun século senón que o fixo
cunha folgada maioría nas dúas
cámaras parlamentarias, o que
lle vai permitir a este político
descendente de galegos gozar de
tranquilidade para gobernar nos
próximos cinco anos.

O partido de Vázquez, o
Frente Amplio, naceu como al-
ternativa de centro-esquerda fó-
ra do sistema dos dous partidos
tradicionais: o Partido Blanco,
máis conservador, e o Colorado,
liberal. Baixo as siglas do pro-
gresismo, o Frente acolleu so-
cialdemócratas, reformistas cris-
tiáns, comunistas e unha gran
parte dos tupamaros decimados
durante o periodo ditatorial da
década do 1970.

Esta amalgama de correntes é
a única eiva que pode padecer
Vázquez. A urxencia das contas
públicas do Estado e mais das

actuacións sociais que corten a
hemorraxia social dun país que
hai corenta anos era considerado

o máis próspero da área latina
crean un tira-puxa complicado
para o presidente electo. 

Por unha banda, o FMI xa
chamou o vencedor e pediu cita
para negociar a débeda e en-
saiar un pacto semellante ao
asinado co goberno brasileiro,
nun intento de asegurar que as
novas prioridades non esquezan
os deberes macroeconómicos.
Isto fai prever que os primeiros
dous anos de lexislatura estean
adicados a repoñer o diñeiro
que falta na caixa común. Mais
outra ala do partido considera
que o principal é corrixir as de-
sigualdades, acudir en apoio ás
villas miseria que se amorean
nos arrabaldos de Montevideo.
No programa de Vázquez con-
sígnase unha importante partida
para erradicar a pobreza extre-
ma, cun programa influído polo
Fome Zero brasileiro. Este
anuncio considérase a “pólvo-
ra” que puxo en marcha o fo-
guete do Frente Amplio e a
principal esperanza dun país
que rachou parte da súa historia
con esta elección.

O Frente Amplio considéra-

se debedor da experiencia de
Lula e mantén co PT lazos es-
treitos, grazas a unha historia
común, a relación de boa veci-
ñanza e unha aprendizaxe base-
ada na experiencia que agora
Tabaré Vázquez non quere des-
coidar. Se o seu poderoso aliado
do norte está a vivir con dificul-
tades o cambio de rumbo do
gasto público (folgas, tensións
internas no gabinete, desgaste
electoral en feudos clave, difi-
cultades na implementacións
dos seus proxectos…), o gober-
no que tomará posesión en mar-
zo quere curarse en saúde.

Ademais de tranquilizar os
investidores e os mercados, Váz-
quez xa anunciou que o seu pro-
grama económico atenderá prin-
cipalmente á reactivación da
produción (con axudas ás peque-
nas empresas) e a un apoio in-
condicional ao desenvolvemento
do Mercosur, motor no que con-
fía toda a zona sudamericana pa-
ra superar o estancamento das
súas economías.♦

CÉSAR LORENZO GIL
A esquerda está a conseguir éxitos históricos en América do
Sur. O triunfo do Frente Amplio no Uruguay non oculta as vi-
torias progresistas nas eleccións municipais de Venezuela, Chi-
le e o Brasil celebradas tamén o pasado domingo 31 de outubro.

O galego Vázquez ‘varre’ o bipartidismo uruguaio

O triunfo electoral do PT nas
municipais brasileiras tamén se
pode considerar histórico, mais
ten duros efectos secundarios
para o futuro do goberno de Lu-
la, tanto no plano do equilibrio
de poderes como no dos símbo-
los. A esquerda gobernante pa-
sou de ter 187 alcaldías a con-
trolar 409, mais esta vitoria
cuantitativa convértese nunha
derrota, en termos cualitativos.
O PT perde o control sobre São
Paulo, Porto Alegre e outras ci-
dades moi importantes do sur
industrializado do país, caso de
Santos ou Curitiba. Contra o
que era habitual nesta forma-
ción, captou mellor o voto dos
municipios máis pobres e per-
deu o apoio das cidades ilustra-
das nas que naceu o espírito ra-
cionalista de progreso xermolo
do partido.

Contodo, no Brasil é inapro-
piado facer extrapolacións entre
os resultados municipais e xe-
rais. Con certeza, as eleccións
municipais son un barómetro e
sería inxenuo esquecer que a vi-
toria de Lula se fraguou tras o

éxito das municipais do 2000,
mais nas derrotas de Porto Ale-
gre e São Paulo interviron outros
moitos factores alleos completa-
mente ao comportamento do go-
berno de Brasília.

O alcalde electo de São Pau-
lo é José Serra, líder do Partido
Social Democrata do Brasil
(PSDB), herdeiro do ex presi-
dente Fernando Henrique Car-
doso e candidato derrotado na
pugna con Lula nas últimas pre-
sidenciais. A aposta por Serra
foi de gran calado e deulle á ci-
dade máis populosa de América
do Sur unha importancia políti-
ca descoñecida até o momento.
O candidato tucano (nome co
que se coñecen os membros do
PSDB) estivo arroupado polo
gobernador do estado paulista,
Geraldo Alckmin, tamén do seu
partido, e por un importante
aparato mediático, encabezado
polo xornal A Folha, que consi-
deraba a reelección de Marta
Suplicy como un descalabro de
cara ao futuro. 

A alcaldesa sufriu tamén o
desgaste interno do seu manda-

to (en São Paulo só un alcalde
conseguiu a reelección nas últi-
mas décadas, Celso Pitta), a tra-
dición conservadora e até as
disputas co seu ex marido,
Eduardo Suplicy, senador e ha-
bitual dos xornais para contar as
“insensibilidades” da súa ex
muller nas relacións persoais.

O caso de Porto Alegre é
máis grave porque o PT conver-
tera a capital do estado de Rio
Grande do Sul nun símbolo da
nova esquerda en todo o planeta,
após dezaseis anos de mandato.
O novo alcalde, José Fogaça, xa
anunciou que respectará “dúas
das señas principais da cidade”,
o orzamento participativo e o
Foro Social Mundial, que se ce-
lebrará en xaneiro no Brasil, se
cadra, por derradeira vez, xa que
na idea do movemento de alter-
globalización é incluír a África e
a Asia no calendario das súas
mobilizacións. O ex alcalde, que
non se presentaba á reelección,
Tarso Genro, recoñeceu que
“tampouco está mal que haxa al-
ternancia para que entren nomes
novos e ideas diferentes”.♦

Os comicios rexionais e lo-
cais de Venezuela foron un
respaldo máis para a xestión
de Hugo Chávez. Logo de
gañar o referendo revogato-
rio, venceu amplamente
nesta cita electoral, logran-
do 19 gobernos de estado e
a alcaldía de Caracas.

Na vitoria gobernamen-
tal tamén tivo influencia a
fonda crise dos grupos
opositores, en plena etapa
de cambios. Arestora hai
varios grupos que decidi-
ron prescindir da estratexia
de presión contra Chávez e
xa se buscan pontes que
permitan unha alternativa
“menos crispada” ao cha-
vismo, na idea de deixar de
considerar ilexítimo o go-
berno central.

Unha candidata
para gobernar Chile

O triunfo do centro-es-

querda nas locais chilenas
abriu amplas posibilidades
para que a ex ministra de
Saúde Michelle Bachelet
poida optar ao liderato da
alternativa progresista nas
vindeiras presidenciais. A
política, filla dun xeneral
leal a Salvador Allende
asasinado por Pinochet que
sufriu ela mesma torturas,
é a candidata que mellor
sae da cita electoral do pa-
sado 31 de outubro.

En Chile, o sistema
maioritario provoca a con-
centración de siglas en dú-
as opcións, a de dereitas e
a de centro-esquerda, á
que pertence o actual pre-
sidente, Ricardo Lagos.
Lagos, socialista como
Bachelet, pretende enar-
bolar a bandeira dos ópti-
mos resultados para lanzar
a súa candidata ao primei-
ro chanzo da pugna por La
Moneda.♦

O PT duplica as alcaldías mais
perde Porto Alegre e São Paulo Chávez

recupera Caracas



CÉSAR LORENZO GIL
Após meses de conversas e
negociacións, os 25 países
membros da UE acordaron
asinar un tratado previo de
aprobación da nova Constitu-
ción europea. Agora deben
ser os estados os que ratifiquen
o texto, a través de referen-
dos ou apoios parlamentarios.

A historia da construción europea
voltou a Roma. Na capital italiana
naceu no 1957 a Comunidade
Económica Europea e agora ser-
viu de marco para o cambio insti-
tucional máis importante até o
momento. Unha Constitución co-
mún que serve como norma bási-
ca de actuación para todos os esta-

dos e que pretende consolidar os
valores sociais e democráticos
que consolidaron o modelo euro-
peo de desenvolvemento.

As liñas básicas do texto que a
cidadanía do Estado español terá
que ratificar ou reprobar no re-
ferendo do vindeiro 20 de febreiro
consolidan a situación política,
económica e social maioritaria e
defenden con rotundidade a inte-
gridade territorial de cada estado
membro e a economía de libre
mercado. A Constitución pretende
subliñar os dereitos individuais (xa
defendidos en cada constitución
estatal) e marcar pautas que permi-
tan “o maior desenvolvemento
económico, o florecemento dos
dereitos humanos e unha aposta

pola resolución dos conflitos me-
diante xeitos pacíficos”, aínda que
recoñece que no futuro a Unión te-
rá que aumentar a súa capacidade
militar –faceta complexa que im-
pediu actuacións unicamente eu-
ropeas en guerras no propio conti-
nente, caso dos Balcáns.

No nivel político, a Constitu-
ción mantén como órgano princi-
pal o Consello de ministros (re-
presentación directa dos estados),
aínda que o Parlamento europeo
aumenta as súas competencias.
Esta parte do texto foi moi criti-
cada, por non considerar que Eu-
ropa pode funcionar como un en-
tramado político independente,
co seu propio presidente, escolli-
do polos parlamentarios. A día de

hoxe, o presidente da Comisión
Europea, malia estar escollido po-
la eurocámara, ten un papel máis
burocrático ca político.

Tamén recibiu moitas críticas
o fortalecemento dos estados.
Ademais de garantir a integrida-
de de cada un dos países mem-
bros dificulta calquera proceso
de autodeterminación.

Vitoria segura?

O Estado español será o primei-
ro en ratificar o Tratado de Ro-
ma, a través dun referendo o 20
de febreiro. Os dous partidos
maioritarios, PSOE e PP, de-
fenden o actual texto constitu-
cional, aínda que o presidente

popular, Mariano Raxoi, aínda
non aclarou se vai pedir o ‘si’ ou
a abstención, táctica habitual
cando o seu principal adversario
defende unha proposta na que
está basicamente de acordo.

Pola contra, os grupos na-
cionalistas xa manifestaron a
súa oposición. O BNG anunciou
que pedirá o ‘non’ ao entender
que esta Constitución favorece
o libre mercado, a precariedade
laboral; nega os dereitos na-
cionais de Galiza e reproduce
unhas estruturas que lles restan
dereitos á cidadanía europea. 

Aínda non hai enquisas, mais a
extrapolación máis realista dá por
aprobado, amplamente, este novo
proceso de construción europea.♦
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A.N.T.
Unha delegación do Parlamento
europeo á que estivo convidado
o ex eurodeputado do BNG, Ca-
milo Nogueira, visitou Palestina
e confirmou a difícil situación
na que vive a poboación árabe
baixo a ocupación israelí.

Visitar o muro que atravesa
Palestina, comprobar o estado
dos campos de refuxiados e
constatar in situ o estado das ne-
gociacións de paz entre palesti-
nos e israelís levaron unha dele-
gación de trece europarlamenta-
rios a Oriente Medio, en conti-
nuidade de anteriores misións
diplomáticas na zona. O galego
Camilo Nogueira, convidado á
visita, confirmou as precarias
condicións dos palestinos e as
enormes dificultades de superar
un estancamento no proceso de
paz que só crea violencia contra
os árabes e a terríbel “doutrina
do home bomba” contra civís.

As intencións do goberno de

Ariel Sharon de silenciar, bloque-
ar e separar, nunha nova versión
do apartheid patentado en Sudá-
frica, os seis millóns de palestinos
que viven entre os territorios ocu-
pados, o propio Israel e os cam-
pos de refuxiados do exterior é
unha estratexia que produce dia-
riamente mortes, pola acción di-
recta das tropas israelís ou polos
ataques de colonos xudeus dos
novos asentamentos en Gaza e
Cisxordania. Para conseguilo, Tel
Aviv segue varias estratexias. A
principal, o control exhaustivo
dos movementos dos palestinos a
través de ‘check-points’ nas prin-
cipais avenidas das cidades ocu-
padas. “Isto supón unha perma-
nente humillación para cada tra-
ballador, que debe pasar até catro
veces ao día por eles”, explica
Nogueira. O máis chamativo é o
muro, deseñado como fronteira
falsa, que bloquea e asfixia moi-
tas cidades palestinas. Por exem-
plo, a cidade de Qalquilia, na Cis-

xordania, está arrodeada por esta
construción, considerada ilegal
pola comunidade internacional,
de oito metros de alto, que separa
os palestinos das súas terras de
cultivo, ao outro lado da barreira
de formigón. Isto supón un atran-
co permanente para a agricultura.
Detrás da decisión está a lei isra-
elí que permite a libre disposición
por parte do Estado de calquera
terra non traballada durante tres
anos. “Estes labradíos acaban en
mans de colonos xudeus”.

O modelo de país que pro-
pugna o actual goberno israelí
está baseado en constituír ban-
tustáns (guetos illados sen acce-
so aos recursos básicos) nos te-
rritorios ocupados que conver-
ten Palestina nun “queixo gruye-
re” imposíbel de gobernar.
“Contra calquera proxecto de
independencia e negociación,
Sharon prefire manter o país no
caos. Por iso escolle como vía
de acción abandonar Gaza, para

que nada avance entrementres”,
conta o político galego. “A reti-
rada de Gaza é unha escusa para
non sentar a negociar, un paso
en van que parece saído da boa
vontade mais que anula calquera
posibilidade dun acordo global
para acabar coa ocupación.”

Na decisión de Sharon ta-
mén ten moita importancia o cli-
ma de descontento enorme no
propio exército israelí. Aumen-
tan día a día os obxectores de
conciencia, principalmente entre
reservistas, que se negan a facer
misións en Palestina. A situa-
ción trascende os nomes famo-
sos, caso de Yonathan Shapira, e
chega a condicionar o traballo
dos mandos, que prefiren ex-
cluír das misións máis compli-
cadas os posíbeis obxectores pa-
ra evitaren escándalos públicos.

A delegación europea con-
versou con varios grupos defen-
sores dos acordos de Xenebra,
un paso cara á paz, alternativo á

fracasada ‘folla de ruta’, que so-
fre moitas dificultades. Por unha
banda, o feito de non partir de
ningún goberno, senón de move-
mentos sociais, dificulta a súa
expansión e lexitimidade. “En
Israel aínda ten poucos apoios
porque hai unha gran maré polí-
tica e mediática en contra dos
palestinos”, explica Nogueira, “e
ese odio costa eliminalo da olla-
da xeral da sociedade”. Para o
político nacionalista, outra eiva
fundamental do plano é a falta de
apoio internacional. Na súa opi-
nión, un compromiso de garantía
da UE sería decisivo. “Os pales-
tinos confían moito en Europa
como contrapoder aos EE UU”,
subliñou. “É necesario desblo-
quear este conflito para evitar
outros e acabar coa sensación de
impunidade dun Estado, como
Israel, que se aproveita da mala
conciencia europea herdada do
holocausto para colonizar a san-
gre e fogo toda unha cultura.”♦

A estratexia de Sharon pasa por bloquear calquera avance no proceso de paz

Os palestinos sospeitan da retirada de Gaza

O 20 de febreiro celébrase un referendo no Estado español para ratificar o texto

A Constitución europea defende
a integridade dos estados e o libre mercado

Jacques Chirac (Francia), Tony Blayr (Reino Unido), Gorhard Schröder (Alemaña), Romano Prodi (Comisión Europea), Simeón de Saxonia-Coburgo (Bulgaria), Silvio Berlusconi (Italia) e José Luis Rodríguez Zapatero (España) no
balcón do Palacio de Campidoglio de Roma.
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É o xadrez
deporte?
MANUEL PAMPÍN

Nunha película,
Buscando a Bobby
Fischer, o pai dun

alumno superdotado para
o xadrez  poñía a caldo
unha profesora que o
comparaba cos xogos de
cartas.

Coido que o home tiña
razón; pero onde
encadramos o xadrez?; nas
artes?; nas ciencias?; nos
deportes?; nos xogos?...
“oficialmente” é deporte, e
existen as federacións
nacionais e internacionais,
pero o ocorrido a pasada
fin de semana pono á
altura das actividades máis
barriobaixeiras e
tabernarias que poidan
imaxinar.

Celebrábase en
Mallorca a  “olimpiada
do xadrez”, e na entrega
de trofeos un dirixente
(xeorxiano) agrediu a un
policía; bronca
conseguinte, e o agresor
ao cárcere. Durante o
torneo, o árbitro
principal (de Singapur)
causou problemas no
hotel onde se hospedaba,
e agora hai graves
sospeitas de que Xeorxia
e Armenia amañaron as
partidas nas que se
enfrontaron… 

Demasiados incidentes
para unha modalidade á
que se lle supoñen o
prestixio e a decencia,
pero que anda sumida
nunha chea de enredos e
corruptelas pola dubidosa
xestión dos directivos da
Federación internacional;
a meirande parte deles
pertencen ás repúblicas
que foron da URSS, e
moitos mesmo están
salpicados por turbios
asuntos de contrabando.

E hai algo que non
concibo; por que existen
competicións separadas
entre homes e mulleres?;
o xadrez tiña que ser o
paradigma da igualdade,
do equilibrio entre sexos.
Aquí non inflúe a forza
física, o músculo; traballa
só a mente. Resulta
chocante que un deporte
que rezuma sensibilidade
e intelecto sexa tan
involucionista.

Penso que para o
xadrez habería que crear
unha catalogación
especial, porque é todo
menos deporte; metelo no
mesmo cesto co boxeo, o
golf, a colombofilia ou o
mesmísimo fútbol…
paréceme un pecado (se
existen os pecados).

A discusión queda
aberta. Pero gustaríame
que nas prazas e rúas de
vilas e cidades galegas a
xente sentara a xogar ao
xadrez como fan en Rusia
ou Ucraína, por exemplo.
Con todos os meus
respectos para o tute.♦♦

Cantos de ausencia.
Elexías (1959-2002).

Salvador García-
Bodaño

Teoría de Lugo.
Guía urbana
de espazos amenos.

Henrique Alvarellos

Variacións Nube.
Cesáreo Sánchez
Iglesias



Picasso, Modigliani,
Van Gogh e Manet
en Vigo
Baixo o título ‘De París ao Mediterrá-
neo. O triunfo do color’, o Centro Cul-
tural Caixanova de Vigo acolle ate o 28
de novembro unha selección de obras
dos artistas máis representativos do im-
presionismo, preimpresionismo e da
Escola de París. En total, cincuenta e
catro pezas de corenta e seis artistas que
chegaron a Marsella ou a Costa Azul
procedentes da capital francesa entre o
1850 e as primeiras décadas do século
pasado. Renoir, Manet, Van Gogh, Cé-
zanne, Picasso, Modigliani ou Kisling
son algúns dos autores representados.♦

Vigo únese
ao festival
Artefutura 2004
O Museo de Arte contemporánea de
Vigo acolle até o vindeiro 20 de no-
vembro diferentes actividades relacio-
nadas coa animación e a realidade vir-
tual. Deste xeito Vigo preséntase, xun-
to con outras oito cidades do resto do
estado, como un dos espazos no que se
está a desenvolver a decimo quinta
edición do festival ARTFUTURA, un
dos foros máis importantes adicado ás
implicacións sociais, culturais e artís-
ticas do ámbito virtual e da rede. No
museo proxectarase longas como Ryan,
Birthday Boy ou Rockfish, entre outras.♦

Conclúe a Seminci
sen sorpresas
no palmarés
O pasado sábado 30 rematou a 49ª edi-
ción da Semana Internacional de Cine
de Valladolid, deixando ao seu paso
un regueiro de premios sen moitas
sorpresas. O coreano Kim Ki-duck re-
cibiu a Espiga de Ouro  pola película
Ferro 3, unha dos máis orixinais pro-
xectos que se presentaban a concurso.
Domicilio privado, de Severio Cons-
tanzo obtivo a de Plata mentres que 2046
recibía a de mellor fotografía. O arxenti-
no Ricardo Darín foi considerado me-
llor actor e Pilar Bardem recolleu o pre-
mio á mellor interpretación feminina.♦

Un libro sobre
o filósofo marxista
Louis Althusser
Francisco Sampedro, introdutor prin-
cipal da filosofía francesa de liña mar-
xista no noso país, presenta este ven-
res oito en Vigo, na Casa do Libro, o
seu último libro dedicado a tratar a fi-
gura de Louis Althusser. No acto esta-
rá acompañado por Xosé Luís Méndez
Ferrín e Jorge Álvarez Yagüez. Fran-
cisco Sampedro preparara tamén re-
centemente a versión ao galego dunha
das últimas obras do esloveno Slavoj
Zizek, un dos filósofos máis nomea-
dos da actualidade, e é autor dun im-
portante traballo sobre Robespierre.♦
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uísa Villalta revive nos seus versos o vindeiro 5 de
novembro en Ourense. Con motivo da exposición, in-
cluída no Outono fotográfico desta cidade, ‘O Papa-
gaio, a pegada dos sentidos’, de Maribel Longueira,

ilustrada con versos da finada autora coruñesa, un grupo de
escritores, moitos deles amigos da poeta, daranlle voz nun
recital que comeza ás 8 e media da tarde. Para honrala esta-

rán Marga do Val, Francisco X. Fernández Naval, Millán Pi-
couto, Xosé Lois Rúa e Eva Veiga. Presenta o recital Cami-
lo Franco. Versos tamén son os que namoraron hai moitos
anos a Helena Villar Janeiro e a Xesús Rábade Paredes. Na-
cidos de Rosalía, os incluídos en Follas novas ven agora un-
ha nova luz nunha tradución que os escritores fixeron para o
español, nunha edición bilingüe que reivindica a padronesa.♦

L

Kim Ki-duck.

El pont dels arts y
la cité, de Camille

Pissarro

OO  GGAALLEEUUSSCCAA  DDAASS  UURRBBEESS
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MARGA ROMERO
Percorrido virtual, co arro-
lo das palabras que soaron
en galego, catalán e vasco,
polas cidades. Igual que fi-
xera Italo Calvino, o Ga-
leusca 2004 sentou nas pe-
dras das rúas de Ourense e
Allariz para nos contar a
pegada que cada mundo ur-
bano deixou nos cerebros
dos escritores alí presentes.

‘A cidade e a palabra’ foi o le-
ma que convocou a 21ª edición
do Congreso das literaturas ga-
lega, catalá e vasca, celebrada
en Ourense e Allariz entre o 29
de outubro e o 1 de novembro
do 2004. Encontro  no que par-
ticiparon perto de 70 escritores
das tres delegacións ademais de
numeroso público da cidade.
Auria, Ouréns, Serenou ou Ou-
rense prestou abeiro non só aos
debates desenvolvidos na bele-
za do Liceo Ourensán, mostrou
pola cidade vella poemas que
lle foron dedicados, e na rúa da
Paz, a libraría Torga ofrecía un-
ha exposición bibliográfica dos
autores e autoras que participa-
ban no Galeusca, amais de foto-
grafías desas outras cidades re-
ais das que se falou.

Na inauguración do 29 de
outubro estiveron Carlos Ne-
gro (secretario xeral da
AELG), J. Araújo Fernández
(concelleiro de Cultura de Ou-
rense), Pilar Gallego (conce-
lleira de Cultura de Allariz),
Cesáreo Sánchez (Represen-
tante de CEDRO), o delegado
provincial de Cultura de Ou-
rense e Euloxio R. Ruibal (pre-
sidente da AELG). Non había
ningún representante da Depu-
tación de Ourense, esta negou-
se a tratar coa AELG.

Nas palabras inaugurais do
presidente da AELG houbo un-
ha lembranza para Xela Arias,
Luísa Villalta, Manuel María,
Antón Tovar e Andolin Eguz-
quiza, que nos abandonaron
desde o último Galeusca e nos
deixaron toda a súa obra.

Unha conferencia sobre
“Ourense universo literario”, ci-
dade de moitos nomes, literaria
e viva nas letras e coas letras, a
cargo de Marcos Valcarcel que
nos conduciu polos diversos es-
pazos nos que escritores e escri-
toras detiveron a súa ollada, esa
cidade de tantas cidades.

Chegaron cansas as delega-
cións vasca e catalá e inaugurou-
se no Pazo Municipal de Exposi-
cións “O Papagaio: a pegada dos
sentidos”, unha exposición foto-
gráfica de Maribel Longueira
acompañada de textos poéticos
de Luísa Villalta, que conforman
o derradeiro libro da escritora.
Ese recuncho desaparecido da
Coruña sálvase nas magníficas
fotografías de Longueira e xorde
como unha Pompeia que nos

abraia, tanto como o fixo coa po-
eta, que ao contemplar a ollada
da fotógrafa nos transmite a rea-
lidade da prostitución desde esas
manchas das paredes.

O 30 foi o día de Allariz,
primeiro a tenente de alcalde e a
concelleira de Cultura déronlle
acollida ao congreso na Casa do
Concello e logo no Centro So-
cial da vila tivo lugar a primeira
mesa redonda. Carlos Bernár-
dez conduciu os relatorios de
Fran Alonso, que nos levou po-
la cidade de Vigo, a ría, o porto,
a rúa Cantabria, etc.. Isidre
Grau, que nos fixo transitar por
Vinyes de Savall, referente lite-
rario propio dunha realidade si-
tuada a 18 quilómetros de Bar-
celona, Cerdanyola del Vallès,
que vive unicamente nas súas
obras das que nos falou. Urtzi
Urrutikoetxea quen si, axustán-
dose ao tema, presentou Bilbo
na literatura vasca. Un animado
coloquio seguiu ás interven-
cións e formulaba unha das
cuestións que non se ía aclarar
en todo o congreso Que é unha
cidade? Onde están os límites
entre o rural e o urbano?.

Allariz mostrou a fermosura
das súas rúas, ofreceu licores e
paisaxes do río e das ruínas do
castelo que trazan a súa historia
que lles foi contada a ese grupo
de escritores que rachaba un
pouco a tranquilidade. Música
pola tarde na igrexa de Santiago
a cargo de Conxunto Harmónico
que interpretaba letras de Ra-
món Cabanillas, Valentín Lamas
Carvajal e Antón Tovar. Co lus-
co e fusco e na Fundación Vi-
cente Risco, Antón Lopo ofre-
ceunos en monólogos teatrais o

espectáculo, “A palabra e a cida-
de: intervención no espazo”.

Houbo xantar e copiosa cea
e chuvia para despedir remata-
do o día á vila de Allariz.

O domingo foi o día para as
cidades alleas vividas, nunha
mesa presentada por Ana Roma-
ní. Falou Marga do Val de Tréve-
ris, Jaume Pérez Montaner tiña
que falar de Portland, mais falou
case todo o tempo de Valencia,
Jon Abril de Shangai, Miguel
Murado de Xerusalén, David Ti-
jero de Nova York e finalmente,
Miguel Desclot da súa visita a
Edimburgo. Unha homenaxe da
Banda de Música de Ourense ao
autor do Pasodoble de Pontea-
reas, obrigou a unha pausa.

Pola tarde iniciouse o per-
corrido polo roteiro d’A Es-
morga, acompañados das ex-
plicacións de Marcos Valcar-
cel. A cea impediu chegar a
tempo ao Concerto de Jazz no

Café Latino de Abe Rábade Trío.
O 1 de novembro, mesa re-

donda para as cidades utópicas,
soñadas e futuras. Presenta Ce-
sáreo Sánchez a creación das
cidades imaxinarias de Julen
Gabiria, as soñadas de Xabier
Queipo que desde as súas obse-
sións e cun dos mellores textos
do encontro falounos de cida-
des: Mandala, esteiro e de poei-
ra azul, baluarte, Sf, Santiago,
laranxa e cidades Rayuela. Fi-
nalmente, Joan Agut, describiu
a cidade de Juan Carlos Onetti.

Despedida até o próximo
ano. A delegación catalá reco-
lle o testemuño para organizar
o Galeusca existe o proxecto
de elaborar unha antoloxía de
textos narrativos. O Liceo ou-
rensán ofrece un viño de des-
pedida para un encontro feliz,
ben organizado e quizais con
exceso de manxares, para mos-
trar o ben que se come.♦
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Cidades propias, alleas e soñadas
O Galeusca une as letras galegas, vascas e catalás
nunha viaxe urbana desde as rúas ourensás

O taboleiro
das
conclusións
Euloxio R. Ruibal clausurou as
xornadas coa lectura das con-
clusións deste encontro. Para o
presidente da AELG, cómpre
reclamar a consideración a to-
dos os efectos das nosas linguas
e literaturas, en pé de igualdade
en todo o Estado. “Seguindo
coa nosa vontade de romper
fronteiras, xa expresada no Ga-
leusca de Mallorca, e retomada
no de Gernika, manifestar a no-
sa satisfación acerca dos cam-
bios anunciados polo Instituto
Cervantes verbo da apertura ás
nosas linguas das súas activida-
des no exterior, agardando que
as promesas se concreten en fei-
tos”. Ruibal instou os concellos
de todas as vilas e cidades para
que contribúan a unha presenza
viva e real dos seus escritores. 

Tamén lembrou, no nome de
todos os presentes, a necesidade
dun urbanismo máis respectuo-
so coa nosa historia e identida-
de, de cara a unha maior huma-
nización das cidades.

O escritor recordou o alcal-
de da Coruña. “Repudiamos o
recalcitrante comportamento
ilegal do goberno municipal da
cidade da Coruña, que, máis
unha vez, se enfronta directa-
mente, por causa do nome ofi-
cial da cidade, A Coruña, ao
Parlamento de Galiza, que pro-
mulga as leis, ao Tribunal Su-
perior de Xustiza de Galiza, ao
Tribunal Supremo, ao Tribunal
Constitucional e ao Congreso
de Deputados, que fixaron cla-
ramente o nome oficial da cida-
de no ámbito das súas respecti-
vas competencias. Esta posi-
ción ilegal do alcalde da Coru-
ña e unha mostra da súa gale-
gofobia, que denunciamos, re-
clamando o respecto á legalida-
de vixente”.♦

O 31 de outubro, no Café Au-
riense, símbolo na cidade da
reivindicación que supuxo a
Asociación Cultural Alexandre
Bóveda, tivo lugar a presenta-
ción da primeira publicación
conxunta das tres asociacións
(AELG, EIE, AELC): Antolo-
xía poética  (1990-2003), edi-
tado por Lamia Pamiela, Iruña.

Unha antoloxía elaborada a
partir do Galeusca celebrado o
ano pasado en Gernika, co ob-
xectivo de defender os dereitos
culturais e profesionais dos
membros das tres  asociacións e

promover e difundir o coñece-
mento da literatura das tres na-
cionalidades que representan.
Velaí unha mostra da realidade
pluricultural e lingüística das
entidades participantes do Ga-
leusca. Son 15 os poetas que re-
presentan cada unha das litera-
turas, unha pequena biobiblio-
grafía acompaña os poemas an-
tologados, dous de cada autoría,
no remate do apartado destina-
do a cada nacionalidade ofré-
cense ás traducións ás outras
dúas linguas. No volume bótase
en falta o nome das persoas res-

ponsábeis das versións ás dife-
rentes linguas e, tamén, o das
persoas que formaron parte do
comité que decidiu os autores e
autoras que forman parte da an-
toloxía. Polo demais é un volu-
me excepcional contra a globa-
lización cultural que trata de en-
gulirnos. Un lábaro de estética.

O acto finalizou cunha ho-
menaxe ao poeta de Ourense,
falecido este ano, Antón To-
var, que consistiu nun achega-
mento biográfico por parte de
Delfín Caseiro e na lectura de
textos poéticos.♦

Antoloxía poética

Percorrido polo casco histórico de Allariz.                                                                                                   PACO VILABARROS
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O balanzo global destas xorna-
das de estudo e posta en común
das últimas investigacións e in-
terpretacións do percorrido bio-
gráfico, literario, político e cultu-
ral de Celso Emilio Ferreiro non
pode ser máis que esperanzador
e positivo pois veu confirmar o
crecente interese que, tras uns
anos de certo silenciamento, a fi-
gura e mais a obra do autor de
Longa noite de pedra vén esper-
tando, xa non só entre especialis-
tas, senón entre os lectores máis
novos e aqueles interesados no
devalar da nosa propia literatura
contemporánea onde, como é
ben sabido, a obra do celanovés
está canonizada como a dun dos
poetas máis relevantes do século
XX. Á masiva presenza de asis-
tentes –máis dun cento de matri-
culados– cómpre engadir a inter-
vención dunha longa nómina de
participantes que souberon ac-
tualizar, analizar e pór ao día
moitas das súas dimensións en-
tre o legado que nos deixou. 

Iniciou as xornadas Xosé
Luís Méndez Ferrín, quen arte-
llou un instrutivo percorrido po-
la participación política do cela-
novés desde os primeiros pasos

na preguerra (Mocidades Gale-
guistas), pasando pola funda-
ción da UPG até a actividades
dos seus últimos días no seo do
PSG e mais no PSOE, relatorio
que asemade sistematizou as pó-
las do pensamento e da praxe
nacionalista tras a guerra civil.
Non menos elucidadora foi a
conferencia ditada por Xesús
Alonso Montero que versou
arredor das “tres censuras da
época (1962-1968)” facendo re-
ferencia tanto á autocensura do
autor ao publicar en tempo de
ditadura, como a que deno-
minou “autocensura asesorada”
e que afectou a algúns poemas,
para rematar subliñando a im-
portancia da Lei de Prensa e Im-
prenta do 1966, a denominada
“Lei Fraga”, exhumándose o fa-
vorable informe que un censor
anónimo redactou arredor de
Longa noite de pedra nestes ter-
mos: “Colección de poesías ga-
llegas de tono lírico en que el
autor se proyecta sobre las cosas
que le rodean con la fina ironía a
que se presta la lengua vernácu-
la. Puede autorizarse”.

Outro dos momentos ful-
crais das Xornadas constituíu-

no a primeira mesa redonda ce-
lebrada baixo o título de “A ex-
periencia editorial” na que Isa-
ac Díaz Pardo, Carlos Díaz,
Manuel Bragado e Sabino To-
rres –creador da histórica co-
lección Benito Soto–, debate-
ron arredor da relación vital e
profesional que os vinculou
coa obra de Celso Emilio.

No ámbito das acordanzas
persoais cómpre destacar unha
liña común que pasou pola re-
memoranza das pegadas que
Celso Emilio Ferreiro deixou
en persoas de diferentes xera-
cións como Víctor F. Freixa-
nes, Vicente Araguas e Bernar-
dino Graña, sendo esta última
talvez a máis atractiva por do-
cumentada e emotiva.

A análise da emigración e
do exilio correu a cargo de Nú-
ñez Seixas, mentres que os pro-
fesores López-Casanova e Miro

Villar asediaron diversos aspec-
tos críticos da súa poesía.Do
mesmo xeito que o poeta e edi-
tor canario, amigo de C.E.F.,
Antidio Cabal, chegado expre-
samente de Alacante para parti-
cipar nestas Xornadas, e nunha
excelente intervención, descu-
briu e evidenciou a presenza de
símbolos de validez universal
na poesía do celanovés, fóra de
informar sobre unha edición de
Cemiterio privado en español
que el mesmo se encargou de
editar, polo que parece de limi-
tada circulación e da que non se
tiña noticia.

A dimensión estritamente
poética foi analizada con  rigor
polos profesores G. Navaza, A.
Requeixo e A. Acuña como
aqueloutra relacionada coa na-
rrativa debateuse coas inter-
vencións de Ramiro Fonte e
Mónica Góñez.♦

Reclaman a vixencia da obra
de Celso Emilio Ferreiro

Orballa
no mar
PILAR PALLARÉS

En moitos dos actos de
protesta provocados
pola catástrofe do

Prestige –e van alá case
dous anos sen que nada
importante teña mudado–
estiveron presentes moitas
das voces que na poesía
galega teñen falado sobre o
mar. Manuel Antonio,
Bernardino Graña, Avilés
de Taramancos, moitos
outros. Mui groso tería que
ser o volume que recollese
os nosos poemas ao mar e
sobre o mar. De Mendinho
a Alexandre Nerium e os
poetas da Costa da Morte.
Do “mar nocturno dentro
de min”, en palabras
pessoanas, ao mar exterior,
o das rotas cara a América
da que agora retornan,
para non seren por veces
recoñecidos, os fillos e os
netos; o dos naufraxios e as
loitas en procura de
mantenza; o das cidades
pescando á ardora.

Ambos os mares, o de
dentro e o de fóra, brúan
outravolta nos haikus que
Maximino Cacheiro Varela
nos entregou este verán da
man de Toxosoutos e co
título A iluminación do
mar. Mar-faro e lóstrego e
lumieira, mar a nos abrir
ollos para os fondos abisais
do eros e da identidade. O
mar a nos iluminar e ao
tempo o mar que os versos
da poesía galega teñen
desde as súas orixes
iluminado. Por eles navega
o autor en diálogo
intertextual, dos mares-
símbolo de Martim Codax,
Charinho e Mendinho aos
mares-metáfora do xogo
hilozoísta e criacionista e
do eterno retorno
manuelantoniano. E entre
as “altas ondas” e o “mar
maior” medievais e as
estrelas-peixe da Vangarda,
“os avesíos do mar dos
Ártabros” pondaliano e
unha Rosalía a pedir
portas e xanelas francas
para ver o mar. E ao final,
o chapapote a nos
envelenar a alma.

Cada un dos haikus é
fragmento dun macrotexto
que ondas e palabras
escreben desde sempre,
espazo iluminado en
lampos de visión. A cita
inicial de Roland Barthes
fala da “alta condensación
de música” como ideal.
Mais tamén hai unha
afinada sabedoría.
O poeta ve:

“Pálpebra de onda
cae na miña pupila.
O mar invádeme”.♦♦

RAMÓN NICOLÁS
O 28, 29 e 30 de outubro celebráronse en Vigo unhas Xornadas de-
dicadas a Celso Emilio Ferreiro, por mor da vixésimo quinto ani-
versario do seu pasamento. Estes actos, organizados polo Consella-
ría de Cultura en colaboración coa Fundación Celso Emilio Ferrei-
ro e Edicións Xerais, veñen a cadrar no tempo coa homenaxe que se
lle tributou na Irmandade Galega de Caracas (institución da que foi
expulsado e que, con todo, aínda se resiste teimudamente a revo-
gar o acordo da expulsión), alén da reedición da súa obra poéti-
ca e narrativa, a emisión de tres documentais producidos pola
TVG e dirixidos por Rosa Castro e Xosé Durán, e mais outra ho-
menaxe musical e poética  que se celebrará este mes tamén en Vigo.

Celso Emilio Ferreiro.



Título: Don Juan (erzählt von ihm selbst).
Autor: Peter Handke.
Edita: Suhrkamp, Frankfurt.

Peter Handke vén de publicar Don
Juan (narrado por el mesmo), na
editorial Suhrkamp de Frankfurt, á
que segue fiel desde que empezou
a escribir. Aínda non editado en
ningunha lingua peninsular, o libro
espertou xa a curiosidade dos afec-
cionados ao autor.

Sementes de álamo pairan no
aire deste maio, na caucásica Xe-
orxia, en Damasco e Ceuta, á bei-
ra dun fiordo norugués, en Holan-
da e en Port-Royal-des-Champs.
Sementes que envolven a narra-
ción, os personaxes, lugares e o
tempo. Mais tamén ilustran que o
tempo e a xeografía non existen
ou só existen en cada intre e lugar
concretos, porén non fronte a ou-
tro momento e tampouco con res-
pecto a outros sitios. A improbá-
bel coincidencia das sementes de
álamo en tres continentes e aínda
máis zonas climáticas diferentes
ubícanos alén da realidade con-
vencional e lonxe da escrita rea-
lista dos nosos tempos; colócanos
nun ambiente de conto de fadas,
onírico, non-psicolóxico, fantásti-
co. Velaí o universo de Handke:
sutil, sensíbel, delicado, manieris-
ta, elaborado.

E neste universo Don Juan
entra a través dunha fenda dun
muro, fuxindo dunha parella de
motoristas aos que observou en
plena faena nun bosque próxi-
mo. O grande heroe da sedución
un simple voyeur? Claro que
non, a propia escena de amor sil-
vestre non se describe, si os pen-
samentos de Don Juan sobre ela
e, ante todo, o contorno onde se
desenvolve todo, a natureza, a
luz… Porén xa este comezo nos
indica algo sobre o mítico perso-
naxe que lle dá título ao relato:
pouco ten que ver coa imaxe que
se adoita ter del. “Podo certifica-
lo: Don Juan é outro.”, di o pro-
pio narrador. Os outros Don
Juans –incluídos os de Molière e
Mozart– non eran reais. Ade-
mais, a “historia de Don Juan
non pode ter fin, e esta é, abofé,
a historia definitiva e verdadeira
de Don Juan”, tal e como reza a
última frase do libro.

Tampouco é Don Juan o na-
rrador do libro (en contra do que
suxire o título), senón que o seu
anfitrión –o dono dun solitario
albergue á beira do convento en
ruínas de Port-Royal, preto de
París– nos conta o que Don Juan
lle relata durante sete días: cada
día os sucesos ocorridos exacta-
mente unha semana antes. Ta-
mén esta estrutura de dobre na-
rración alude a un elemento do
pensamento de Handke que nes-
te relato, ademais, parece men-
cionado de maneira explícita: as
matemáticas frías do mundo
moderno crearon unha civili-
zación desalmada que se traduce
nun tempo baleiro, un tempo

que só se conta como os núme-
ros (“gezählte Zeit”), mentres a
vida, a vida intensa e plena, está
no tempo narrado (“erzählte
Zeit”). De aí tamén que este au-
tor aborreza as novelas do tipo
anglosaxón, pois parécenlle un-
ha concesión nefasta á ditadura
do tempo equivocado.

Mais este Don Juan é un rela-
to moi elíptico que prescinde
consciente e explicitamente de
narrar certos episodios, como por
exemplo os encontros picantes do
protagonista coas diferentes mu-
lleres. Ademais, segundo avanza
a narración, os detalles menciona-
dos van a menos. Da última aven-
tura nin sequera se menciona o
lugar onde se desenvolveu. Sen-
do así, como se pode pensar que a
vida se salva grazas á narración se
nesta non aparece ou só aparecen
retallos? En troques hai moito es-
pazo para descricións e evoca-
cións da natureza e de lugares: o
escenario para as vidas humanas.
Sen embargo, non se trata dunha
recreación máis ou menos realis-
ta da natureza, senón dunha asi-
milación profundamente estética,
nada de primitivo/enxebre, senón
cultura, cultura-
lismo esteticis-
ta. A repetición
de detalles máis
que improbá-
beis ao longo da
narración das
aventuras de
Don Juan susci-
ta, ademais, a
idea de que to-
do poida estar
inventado, de
que a narración
sexa autónoma
e non lle deba
nada á vida. E
todo isto está
escrito cun esti-
lo preciosista,
ás veces arcái-
co, anti-moder-
no, ao que con-
tribúe a utilización enormemente
consciente da lingua, que lembra
aquilo que dixo Jelinek sobre un-
ha das características dos escrito-
res austríacos.

Pois ben, aínda non falamos

realmente da historia deste Don
Juan. Talvez non sexa tan impor-
tante? Vexamos, non obstante,
unhas claves. O relato dos sete
días de aventuras do protagonis-
ta, inserido –en terceira persoa–
no relato do albergueiro –en pri-
meira persoa–, parte dunha si-
tuación inicial caracterizada por
un Don Juan sumido no loito
(acaba de perder o seu neno ou a
súa muller) e dabondo retirado
da súa vida anterior. Tanto neste
momento como ao final de todo
fica obvio: este protagonista só
se sente a gusto na fuxida. Porén,
non é activo, deixa facer. E, can-
do en Xeorxia asiste a unha voda
e ve a noiva, sabe deseguida que
esta muller o chama, que englo-
ba unha obriga, gozosa pero por
cumprir. Ora ben, este Don Juan
non é un sedutor, senón unha es-
pecie de catalizador para os de-
sexos das mulleres que nel reco-
ñecen a aquel que estiveron
agardando, o que pon de relevo o
insípido das súas vidas e, asema-
de, é o garante dun cambio radi-
cal, un profeta, un mago, un
amo, que se revela como tal a
través da ollada. E elas recoñéce-
no case no sentido bíblico.

No momento da súa unión
(?) o tempo detense e todo se fai
presente. A parella ubícase fóra
do tempo habitual, superándoo
conxuntamente como por arte de
maxia, só mediante a súa proxi-
midade total (non amor, do que
aquí non se fala ou, como di Don
Juan: “audacia, non amor!”) e
coincidencia despois de se teren
recoñecido. Quizais se produza
nas mulleres algo comparábel ao
efecto que a chegada de Don
Juan ten no narrador, que fala
dunha “ampliación interior e un-
ha de-limitación”. Case expre-
sións da literatura mística… só
que aquí non hai deus.

Don Juan segue fuxindo, en
avión, pasando polos sitios adu-
cidos ao comezo desta reseña.
Cada día narra a aventura ocorri-
da unha semana antes, cando ca-
da día estivera noutro lugar con
outra muller. Ao rematar o seu
relato, o estado de ánimo e com-
portamento de Don Juan mudan
radicalmente. A súa anterior ha-

belencia, por exemplo na cociña
do albergue, desaparece para ser
substituída por un enorme ner-
viosismo e unha necesidade case
autista de contar o que se poida
contar, numericamente por su-
posto: as sementes de álamo, os
botóns da camisa, os coches que
pasan… pois as cousas perderon
o que as unía: “En vez da cohe-
sión, que caracterizaba o sentido
do tempo, agora só detalles, non,
singularizacións.” Cal é a razón?
O feito de ter finalizado a narra-
ción? Porque algo o chama e non
aguanta o sosego?

Ao pouco volve aparecer o
servente de Don Juan co seu au-
to ruso. E un día o albergue ve-
se cercado polas sete mulleres
dos sete días. Unha situación de
tensión, de pánico, mais o páni-
co funciona como a fuxida para
Don Juan: é o seu elemento, on-
de se sente a gusto. E vén sendo
hora de marchar. E marcha, dei-
xando atrás a un narrador mara-
billado, tal vez cambiado.

O nome de Peter Handke é
coñecido en moitos países. Re-
centemente, con ocasión do Pre-
mio Nobel da Literatura deste
ano, alguén incluso comentou que
el o merecería moito máis que a
galardoada. Tamén as reaccións
da crítica do ámbito de fala ale-
mana con respecto a este Don
Juan (narrado por el mesmo) fo-
ron na súa maioría positivas: unha
obra “admirabelmente romántica
e anacrónica” (Die Zeit, Hambur-
go), un “Don Juan refrescante”
(Süddeutsche Zeitung”, Múnic),
“máis convincente que as 760 pá-
xinas de A perda da imaxe” (Der
Standard, Viena); se ben non fal-
taron voces máis reacias: “En to-
das partes sucede algo milagroso
para o que logo non hai palabras
[…], a linguaxe de Peter Handke
choca con límites que non é capaz
de superar” (Die Presse, Viena). 

Cadaquén atopa o que quere.
Neste libro coma noutros. A min
impónseme a sospeita de que
non se debe rañar demasiado na
pel das historias e dos persona-
xes de Handke, non vaia ser que
despois de quitar a roupa detrás
non haxa nada, absolutamente
nada. Fáltalle o sangue a esta
historia anémica como, quizais,
tamén a outras. A forma suxire
algo que o contido non cumpre,
deixando lugar a algo que é co-
mo a retórica con respecto aos
feitos e actos reais. Ou, como di-
xo o tamén escritor Hanns-Josef
Ortheil: “Escoitamos e esforzá-
monos, estivemos atentos e in-
cluso crimos, dentro do que foi
posíbel, algo na mística. Pero ao
final non demos atopado o ‘ou-
tro Don Juan’, atopamos o Don
Juan narrado por Handke”. E es-
te narra con moito xeito, oficio,
mestría e intelixencia, mais se
cadra fáltalle a mesma paixón da
que carece o seu Don Juan.♦

FRANCK MEYER
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Relato de Touza
Ollos negros, de Henrique Ra-
buñal, é un conxunto de viven-
cias e personaxes radicado en
Touza, escenario literario do
autor de
Arteixo. A fa-
milia, o
compromiso
político, a sau-
dade e outras
preocupacións
do home actual
desfilan polas
páxinas dun
libro íntimo que
lembra os
principais
referentes literarios do século
XX. Edita Espiral Maior.♦

Intriga
na Gallaecia
O xeneral romano Agrícola
prepara a invasión de Caledo-
nia desde o Porto dos
Ártabros. Neste recanto do
Imperio prepá-
rase unha
intriga que po-
de cambiar o
destino de Ro-
ma. Henrique
Vázquez Pita
conta n’O ouro
de Agrícola co-
mo era a Gallae-
cia do ano 837
do calendario la-
tino, nunha obra
recomendada para
adolescentes que trata un tema
pouco común nas letras
galegas. Edita Tambre.♦

A volta
aos contos
Xerais publica a última obra
de Carmen Blanco, Vermella
con lobos, pre-
sada de relatos
cun tema
común: os con-
tos de fadas. A
autora dálles a
volta aos mitos
infantís para
construír novos
textos nos que a
lírica, a ironía e
o feminismo se
entremesturan nesta actualiza-
ción dos grandes valores
universais de socialización.♦

A vida dura
Xavier Franco debuta como
narrador con Oitocentos,
novela actual que explica os
sensabores dunha vida su-
frida na busca
da estabilidade
laboral, o amor
e o respecto.
Crónica dun pro-
xecto de existen-
cia pensado
como unha
carreira de
oitocentos metros,
a media distancia
imposíbel, única
meta accesíbel
nunha sociedade en cambio.
Edita Galaxia na súa
colección ‘Illa nova’.♦

A
repetición
de detalles
máis que
improbábeis
suscita a
idea de que
todo poida
estar
inventado,
de que
a narración
sexa
autónoma e
non lle
deba nada
á vida.

O Don Juan de Peter Handke
O escritor austríaco presenta unha visión persoal do mito

Peter Handke.
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O pasado luns as librarías
francesas puxeron á venda o
novo traballo de Manu
Chao, un libro disco que leva
por título Siberie m’etait
contéee, no que o músico
aparca a vertente máis lúdi-
ca a que ten acostumado ao
seu público para instalarse

nun mundo máis intimista.
Un día despois París esgotara
todos os exemplares. Para es-
ta ocasión, o parisino descen-
dente de galegos optou por
unha distribución alternati-
va, ao marxe da industria dis-
cográfica e as multinacionais.

Tras publicar hai tres anos o
seu último disco Próxima esta-
ción: Esperanza, Manu Chao
non volvera entrar nun estudio
de gravación, máis centrado en
pequenas xiras e multitude de
concertos, moitos deles case
que improvisados. Agora volve
tomar as rúas co seu novo tra-
ballo Sibérie m’etait contéee,
no que se inclúe un disco con
vinte e tres novas cancións e un
libro de cento corenta e oito pá-
xinas con poemas e escritos do
cantante ilustrados por Woz-
niak, debuxante polaco carica-
turista do semanario satírico Le
canard enchainé. 

Se este traballo completo sa-
íu a luz a primeira semana de
novembro, os seguidores máis
fieis xa puideron escoitar un
adianto a finais do mes de se-

tembro. Manu Chao presenta
nesta ocasión un traballo practi-
camente en francés onde a festa
e o “bo rollo” que caracterizou
os seus anteriores traballos dá
paso a un repertorio cun punto
de tristeza. Para o artista este
disco vén ser o seu particular in-
verno en París, onde as relacións
humanas coida que escasean.

Dende que rachou con Vir-
gin, Manu Chao anunciou que
un dos seus obxectivos era aca-
bar co negocio das multina-
cionais do disco. Desta banda

vén de poñelo en práctica cunha
edición autoxestionada e unha
comercialización alternativa a
cargo da súa discográfica Radio
Bemba e Mille Paillettes. Outra
das particularidades de Sibérie
m’etait contéee pasa polo punto
de venta no que se pode adqui-
rir. Quioscos e librerías foron os
lugares escollidos polo artista,
que defende a idea de mercar os
discos no mesmo lugar no que
se compra o diario.

O músico que conseguiu
vender mais de seis millóns de

exemplares dos seus discos en
todo o mundo, tenlle comenta-
do á prensa francesa que a idea
deste novo proxecto xurdiu de
xeito anecdótico hai xa un par
de anos, cando o seu pai e xor-
nalista, Ramón Chao, lle ofre-
cera unha botella de viño cun-
ha etiqueta deseñada por Woz-
niak coa frase “Infinita triste-
za”. Dende aquelas o proxecto
foise xestando pouco a pouco,
especialmente froito da rela-
ción entre ambos autores a tra-
vés da rede.♦

Título: Cantos de ausencia.
Autor: Salvador García-Bodaño.
Edita: A Nosa Terra.

Para min a poesía é paixón e rit-
mo, razón espida e reflexión
constante, harmonía e intuición,
un mundo deseñado cos ideais,
os sentimentos e as lembranzas,
a turbación ín-
tima e a soida-
de: a palabra a
impregnar as
sensacións, o
rumor do tem-
po á procura
do tremor do
instante, os
sons a esbo-
zar ideas e
e m o c i ó n s .
Tan antiga
como a his-
toria, o poe-
ta ten que
trazar cons-
tantemente nela unha liña

que separe os modos e as manei-
ras, as formas e as imaxes debi-
litadas pola tradición e pola
práctica, buscar teimosamente
unha voz renovada e singular.

Pois ben, en Cantos de au-

sencia, Salvador García-Boda-
ño, noutras entregas máis sedu-
tor e dono da palabra, neste coi-
dado catálogo de homenaxes
obvias e puntuais, instalado na
melancolía, na patria e na tris-
tura, esquece a forma desusada
e a libre indagación e, asentado
en imaxes e receitas acoutadas
en anteriores experiencias, a

miúdo ofrece envisos e previsí-
beis lamentos e fica aquí coma
un poeta estimábel, hábil e
emotivo, a entregar un feixe de
poemas que apenas ocultan a
súa ocasional vocación.

Evoca intensamente a ausen-
cia, o silencio e a distancia –Hai
un río de tebra e de silencio/ pa-
ra alá das bidueiras/ que se vén

cara nós dende a fondura/ do
teu calor espido,/ nese vagar sen
corpo/ que anda a se repetir no
vento–, a memoria e a soidade, a
lonxanía –Baixo da terra dor-
mes silandeiro/ como a raíz dun-
ha árbore que prende/ nos eidos
da memoria e que transcende/ a
aquel día de vran xa postremei-
ro–, a palabra espida, o soño e a
lembranza –Pensa un verso, a
palabra desexada/ e nela volve
aos eidos ben amados/ como se
o que pasou non sucedera–, e fi-
ca ás veces prendido na rotina,
sulagado no costume e as ideas.

Así, nestas elexías de Gar-
cía-Bodaño, escritas ao longo
dos anos nun galego aberto e
sinxelo, nunha fala espida e na-
tural, parados na distancia o
sentimento e a memoria, xurde
ás veces o instante singular e o
brillo da palabra, mais a miúdo
o son é coma un rumor sulaga-
do en normas e modelos acep-
tados e uniformes e só o oficio
esboza as sensacións, o ritmo e
as situacións e perfila formas e
emocións a fuxir do silencio e
do esquenzo.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

Homenaxes de García-Bodaño

Estas
elexías
de García-
Bodaño
foron
escritas
ao longo
dos anos
nun galego
aberto e
sinxelo.

Sogama
Nº 1. Ano 2004.
Dirixe: Xaime Bermúdez.
Edita: Xunta de Galicia.

Xaime Bermúdez explica
como se xestionan os residuos
de madeira. Inclúese unha en-
trevista con José Miguel Bena-
vente. Dáse conta do proxecto
de tren de media dis-
tancia para
transporte de
residuos
urbanos.
Dieter Rein-
man explica
os problemas
que provoca a
incineración
de lamas de
depuradora.
Hai máis infor-
macións sobre a actualidade
enerxética e de tratamento de
lixo.♦

Latexo
Nº 48. Setembro do 2004.
Dirixe: Marta de Ybarra.
Edita: Ureca.

Isabel Fernández, explica en
imaxes a rapa das bestas
narrando un día no curro de
Morgadáns. Alberto Canle dá
conta das diferentes rutas cara
a Santiago. Grato Amor expli-
ca as características do
turismo rural en Galiza. Rafa-
el Merino fai a crónica da
inauguración da primeira
sucursal de Caixanova en Ve-
nezuela. Luís López entrevista
a Xoán González, subdirector
xeral de
Caixanova.
Tato
Barbeito ac-
tualiza as
novidades
de Ureca.
Moncho
Santos e Mi-
guel Briones
escriben ao
redor do viño.
Pili Alves recorda o 40º
aniversario de Mafalda, a per-
sonaxe creada por Quino.♦

Terra e Tempo
Revista galega de
pensamento nacionalista

Nº 131. Setembro-outubro 04. Prezo 3 e.
Dirixe: Xoán Carlos Garrido.
Edita: Fundación Bautista Álvarez.

Xoán Carlos Garrido entrevis-
ta o sociólogo estadounidense
James Petras. Kathleen
March, fundadora da
Asociación de Estudos
Galegos dos
EE UU
explica os
porqués do
apoio
popular a
George Bush.
Xosé Díaz
explica os
xeitos de
coordinación
entre a UE e a
reestruturación do sector
naval. Francisco Rodríguez e
Xoán Carlos Garrido lembran
a Manuel María. Francisco
Fernández Naval viaxa ás
terras do Xallas.♦

Manu Chao edita un novo libro-disco
en francés e esgótao nun día

Salvador García-Bodaño.                                                           PACO VILABARROS



O libro é parte doutros estu-
dos seus sobre os irmáns Vi-
lar Ponte?

Fixera a miña tese de douto-
ramento sobre Antón Vilar Ponte
e hai dous anos traballei na figu-
ra de Ramón. Agora decidín fa-
cer un estudo contrastivo e vai
sobre o distinto papel que cum-
prían e o que tiña de común. A
miña tese, como dí o título do li-
bro, é que a súa irmandade ía
máis alá do sangue. Pódese de-
mostrar que na súa vida intelec-
tual, política e como escritores,
sempre houbo unha coincidencia
no esencial. Antón estaba, como
xornalista, sempre volcado ao
público e era un un dirixente po-
lítico de primeira fila. Ramón era
máis discreto, teórico e sempre
apoiando a seu irmán. Poño por
exemplo que Ramón é un grande
teórico do nacionalismo pola súa
formación apabullante e Antón
era máis autodidacta e ecléctico.
Pero as teorizacións de Ramón
convertíaas Antón en xornalismo
de combate.

Están algo esquencidos?
A historiografía do naciona-

lismo é inxusta con estas dúas
figuras. Despois de Castelao
ningún outro político naciona-
lista da época tivo a importan-
cia de Antón Vilar Ponte. Foi
deputado nas Constituintes de
1931 e despois de sairse da OR-
GA (Organización Republicana
Galega Autónoma) e reingresar
no Partido Galeguista, é electo
nas listas da Frente Popular en
febreiro de 1936, pero xa non
tomou posesión porque morreu
a primeiros de marzo. Ramón
ten unha enorme relevancia
porque lle dá soporte filosófico
ás Irmandades e ao PG. Publica
en 1921 Doctrina Nazonalista,
despois unha historia do na-
cionalismo e tamén o Breviario
da autonomía, pero non era di-
rixente de primeira liña.

Dentro do galeguismo en
que ponla, esquerda e derei-
ta, podemos situalos?

Eles, basicamente, eran des-
de 1916 nacionalistas. Os dous
teñen un inicio republicano fede-
ralista, influídos polo pensamen-
to de Pi i Margall. Antón deriva
claramente á esquerda, ao pro-
gresismo e o laicismo. Ramón
eran de conviccións relixiosas
profundas e nas distintas divi-
sións do nacionalismo podemos
situalo nunha dinámica seme-
llante á de Risco e Otero. Aínda
que na escisión da Dereita Gale-
guista non participou e foi fiel ao
Partido Galeguista. Ao fin e o ca-
bo o seu irmán era candidato.

A morte e a represión

marcou a súa biografía des-
pois de febreiro de 1936.

Antón xa tiña unha saúde de-
licada e unha perforación gástri-
ca lévao en Marzo, con 55 anos.
Ramón, que fora alcalde de Vi-
veiro nos primeiros tempos da
República, sálvase da represión
por diversas intermediacións, e
instálase na Coruña, onde a pe-
sar de levar unha vida discreta e
familiar, unha vez déronlle unha
tunda os matóns da dereita. A
súa vida foi apagada e nos últi-
mos anos comezaba a repuntar e
fixo algúns estudos sobre asun-
tos culturais e académicos.

En Viveiro hai máis figu-
ras importantes no naciona-
lismo como Tobío.

Para ser unha pequena vila
periférica si houbo figuras, ade-
mais das citadas había unha xe-
neración nova, como a do alcal-
de no 1936, Balbino Cerdeiras,
que foi asesinado. Tivera un pe-
so e unha boa recepción o fede-
ralismo pimargalliano e o repu-
blicanismo finisecular. Ese era
o caldo de cultivo ideolóxico no
que se formaron esas persoas.

Por que seguen sendo uns
grandes descoñecidos? Que
importancia teñen para o na-
cionalismo galego?

Ten habido nos últimos anos
un esforzo por sacalos do es-
quencemento. No caso de Antón
a súa faceta de autor teatral ten
sido obxecto de representación e
importantes estudos, e tamén to-
da a prosa das Irmandades. Pero
falta valorar na xusta medida o

seu traballo político e por supos-
to meterlle o dente á inmensida-
de da obra xornalística, porque
será un traballo ciclópeo pola
súa extensión. Iso é tarea dunha
editora pública e estou seguro
que na medida en que afonde-
mos teremos que revisar aspec-
tos da historia do nacionalismo.

Castelao foi un valedor
principal de Antón Vilar Ponte?

Castelao puxo todo o seu
prestixio para lavarlle unha es-
pecie de “pecado” polo seu in-
greso na ORGA, cando Antón
en 1934 pediu sr admitido no
Partido Galeguista. Durante o
periodo da ORGA, Vilar Ponte
polemizara publicamente con
Bóveda. Resumindo: no seu
día Antón entrara no proxecto
da ORGA liderado por Casares
Quiroga para participar na po-
lítica estatal como maneira
máis rápida de obter a autono-
mía. Creía que debía haber un-
ha posición minimalista (OR-
GA) e unha maximalista (PG)
e que ese tandem penetraría as
conciencias dos galegos e trae-
ría a autonomía. Cando veu
que fracasaban sucesivos in-
tentos e que Casares Quiroga
disolvía a ORGA dentro do
partido de Izquierda Republi-
cana, afástase e pide o ingreso
no PG. Aceptada a entrada, un-
ha mostra de que era admirado
é que nas elección internas do
Partido Galeguista para esco-
ller candidatos para a Frente
Popular, quedou en terceira po-
sición. E saiu deputado.♦
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A V edición do premio de li-
teratura infantil e xuvenil Raí-
ña Lupa xa ten nome propio. O
coruñés Breogán Riveiro vén
de ser seleccionado polo xura-
do pola obra Tonecho de Re-
bordechao entre as máis de
cincuenta presentadas a con-
curso. Baixo este título presen-
ta a historia dun cativo na que o
humor desempeña un papel
fundamental. Ademais de Bre-
ogán Riveiro, tamén foi finalis-
ta Antonio Yáñez Casal con
Crisóstomo o alifafaro.

Tonecho de Rebordechao é
o título co que Breogán Ribei-
ro vén de facerse co Raíña Lu-
pa, premio de literatura infan-
til organizado pola Deputa-
ción da Coruña. O xurado,
composto nesta V edición por
Mª Xesús Fernández Fernán-
dez, X. Antón Neira Cruz, Ire-
ne Pena Murias, Ánxeles Roca
López, Manuel Rodríguez Ló-
pez, Salvador Fernández Mo-
reda e Celestino Poza Domín-
guez, destacou da obra “o seu
carácter universal sen perder a
identidade”.  Pola súa parte o
escritor X. Antón Neira Cruz
destacou “a súa aposta pola li-
berdade, a sabedoría popular e
o humor, onde priman os valo-
res emocionais sobre os didác-
ticos”.

O que foi premio de Narra-
tiva Fantástica Cidade da Coru-
ña e o Curuxa Literaria de Fe-
ne, narra a historia dun cativo
que deixa a cidade por circuns-
tancias dramáticas para vivir
cos seus avós en Rebordechao,
vila ourensá situada na Serra de
San Mamede. Así comeza unha
viaxe coa que descubrirá un
mundo que lle é descoñecido e
na que o autor introduce unha
serie de lendas do lugar, incluí-
da a do lobishome Romasanta,
recentemente recreada por Al-
fredo Conde.

Ademais do transfondo re-

collido da cultura popular, o
humor “xoga un papel funda-
mental en toda a obra”, como
indica o propio autor. “É preci-
samente ese humor, esa capaci-
dade de rirnos de nós mesmos,
a que nos diferencia aos seres
humanos”, comenta.

Despois de tomar a deci-
sión, hai máis dun ano, de cen-
trar unha parte do seu traballo
na creación infantil, para Breo-
gán Ribeiro este premio signi-
fica a confirmación de que a
súa iniciativa non era estéril.
Para o autor escribir para cati-
vos era un “desafío”. “Os ne-
nos son un público moi crítico,
indica, son menos influenciá-
beis que os adultos, eles non
len novelas polas modas ou po-
las críticas”.

Para o premiado a literatura
infantil atravesa “un bo mo-
mento, con escritores de moita
calidade e varios premios na-
cionais de literatura infantil e
xuvenil”. “Cando os autores de
libros para adultos escriben pa-
ra rapaces saen traballos moi
bos, non embargante coido que
a literatura infantil, ao igual
que o humor, non está ben con-
siderada”, sinala.

Premio de lenda

Xavier P. Docampo é o coor-
dinador do premio, galardón
que ademais de ter como ob-
xecto fomentar a creatividade
dirixida aos nenos, pretende
ser unha homenaxe á raíña
Lupa, personaxe de lenda e de
contos populares. Este ano ti-
vo como finalista a Antonio
Yáñez Casal pola obra Crisós-
tomo o alifafaro.

Deste xeito, Breogán Ri-
veiro engade o seu nome ao
de Agustín Fernández Paz,
Mario Pereira, Antonio Rei-
gosa e Xosé Neira Cruz, gaña-
dores en edicións pasadas do
Raíña Lupa.♦

FFIICCCCIIÓÓNN
1. O EXILIADO E A PRIMAVERA.
Manuel Veiga.
Xerais.

2. AS HUMANAS PROPORCIÓNS.
Xesús Constenla.
Galaxia.

3. TRISTANO MORRE.
Antonio Tabucchi.
Galaxia.

4. O BRINDO DE OURO. 1.
A CHAMADA DO BRINDO

Xesús Manuel Marcos.
Xerais.

5. BAIXO MÍNIMOS.
Diego Ameixeiras.
Xerais.

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

2. OS ANOS ESCUROS.        
Xosé Luís Franco Grande.
Galaxia.

3. GRAMÁTICA DA LINGUA
GALEGA. SÍNTESE PRÁCTICA.

Xosé Feixó.
Xerais.

4. LINGUAS E NACIÓNS DE
EUROPA.

Daniel Baggioni.
Laiovento.

5. SEMPRE EN GALIZA.
Castelao.
Galaxia.

Tabela das letras

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

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

Breogán Riveiro gaña
o Raíña Lupa infantil

Emilio X. Insua
‘Os irmáns Vilar Ponte son
dúas figuras principais do nacionalismo’

XAN CARBALLA

Emilio X. Ínsua ven de ser galardonado co II Premio de Ensaio Breve do Cen-
tro Ramón Piñeiro cun estudo intitulado Antón e Ramón Villar Ponte: unha
irmandade alén do sangue. Ínsua xa se ocupara da obra dos irmáns viveireses
noutras ocasións, e a súa tese de doutoramento é sobre Antón Vilar Ponte.

PACO VILABARROS



A súa novela é unha pescuda
sobre a influencia do traballo
nas persoas.

En realidade, esa é unha
das moitas facetas que se tratan
no libro. O que quixen facer foi
unha reflexión sobre o mundo
e o tempo no que vivimos. Tiña
interese por facer unha historia
ficcionada sobre os seres hu-
manos con fondo social. Qui-
xen explicar como o traballo
hoxendía nos marca dun xeito
decisivo e condiciona o resto
da nosa vida. Antes de traba-
llar, pásalo mal porque necesi-
tas cubrir as túas necesidades.
Cando consegues un emprego,
dáste conta de que non podes
adaptalo a ti, senón que te tes
que amoldar a el, modificar to-
do o teu mundo para encaixar
nese traballo.

Un libro sobre a alienación.
E sobre esa espiral na que

todos nos embarcamos por
culpa da temporalidade. Tra-
ballas sen futuro, nun presen-
te perpetuo sen expectativas,
caendo día tras día na espiral
da rutina; unha rutina que te
desarma, que te vai degradan-
do emocional, física e men-
talmente. O traballo no pri-
meiro mundo forma parte da
sociedade do consumo. Só
existe o tempo de produción,
o resto sobra. Os valores so-
ciais, os que se supuña que
estaban interiorizados nas
persoas, van caendo e só lle
deixan paso a esa verdade:
hai que producir e consumir,
nada máis.

A Fábrica do libro é un
trasunto da planta da Ci-
troën de Vigo, empresa para
a que vostede traballou.

Traballei para unha com-
pañía subcontratada por Ci-
troën. Foi unha grande oportu-
nidade para entender pragma-
ticamente todo o que eu tiña
dentro. Alí escoitei, ulín e sen-
tín todo o que se conta na no-
vela. Mais non tentei novelar a
miña experiencia, senón apro-
veitala como vehículo para
construír unha ficción. Tamén
fixen un traballo de documen-
tación moi importante, consul-
tando día a día a prensa, nun
proceso curioso no que ía des-
cubrindo que o que escribía
acaba cumpríndose na realida-
de. Hai uns días, por exemplo,
a Opel alemá anunciou unha
gran reconversión que lles vai
afectar a máis de 30.000
obreiros.

Contra ese mundo domi-
nado pola produción e o tra-
ballo, hai alternativa?

Non teño a variña máxica
e a novela non pretende dar
receitas, senón facer un diag-
nóstico sobre o que está a su-
ceder. O argumento  reflecte
os efectos da mundialización
económica, os procesos de
deslocalización industrial e os
perigos da sociedade capita-
lista. Hai que pensar que moi-
tos países que agora reciben
as industrias cos brazos aber-
tos deberían reflexionar no
que vai supoñer para as súas
sociedades cambios tan radi-
cais dos seus xeitos tradicio-
nais de vida. A globalización

só trouxo esta parte negativa e
sería xenial que se mundiali-
zase a solidariedade para a
mellora en común de todo o
planeta.

É o seu libro unha arma
social?

É unha achega persoal que
pretende ser útil para entender
o que está a pasar. Se a historia
é a que conta o que ocorre, a li-
teratura pode serlle comple-
mentaria, axudar a facer com-
prensíbeis os procesos sociais e
os sentimentos humanos parti-
culares. Eu escribo por un de-
sexo persoal mais tamén para
explicar iso que lles sucede a
moitos. Escoito, observo e aca-
bo deglutindo todo mediante a
ficción para entender e facer
entender o que pasa.

E nese labor de divulga-
ción, un premio é un bo xeito
de chamar á lectura.

O dos premios é un dos re-
cursos cos que contamos os es-

critores para facilitar o noso
acceso a publicar. Este, o Terra
de Melide, ilusióname porque
serve de voto de confianza pa-
ra o libro. Contar cun galardón
subliña o libro entre os demais
na libraría, vale para que o co-
ñeza máis xente.

A historia non está conta-
da ao xeito de novela habi-
tual. Os personaxes, o espazo
e as súas circunstancias cons-
trúense sen liñas continuas.

Non quixen crear algo xa
visto, senón buscar unha ma-
neira diferente de expresión.
Construín a novela como se
fose un mosaico. Cada capítu-
lo é un bloco pechado, que
non ten nin sequera puntos e á
parte, cos diálogos apertados,
nunha condensación que me
interesaba para esparexer as
pezas que por si mesmas fun-
cionan de xeito independente
pero que están intrincadas en-
tre si e que, en conxunto co-

bran outra significación. Qui-
xen dar a sensación de reali-
dade poliédrica, de visións di-

verxentes sobre unha mesma
realidade, a nacida dentro do
espazo laboral.

Nos últimos anos apare-
ceu un grupo de escritores
que, coma vostede, aínda
non fixeron os corenta anos
e manteñen unha fonda pre-
ocupación social nas súas
novelas. Hai unha xeración
que viviu o desencanto da
precariedade laboral e falta
de oportunidades sociais en
Galiza?

Non coido que haxa gru-
pos, ao menos conscientes. Os
meus intereses como escritora
nacen da miña propia realidade
e, aínda que poden coincidir
cos doutros autores, só teñen
unha orixe: o interese polas
circunstancias nas que se de-
senvolven as historias huma-
nas. Que isto se repita noutras
obras é algo que non me estra-
ña porque todos bebemos da
mesma realidade.

Até agora vostede ten tres
obras publicadas, Casca de
noz (Galaxia), Precipicios e
Contrato temporal (Francka).
Hai algún novo proxecto so-
bre o escritorio?

Teño un libro case acabado
desde hai anos, mais agora
mesmo estou implicada nun
proxecto que non me deixa
tempo para escribir. Van pasar
bastantes meses antes de que
volva facer literatura. Escribir
é algo que me interesa pero
non me absorbe. De feito, esa
obra incompleta leva anos ne-
se mesmo punto. É curioso,
até agora os meus proxectos
exitosos foron os impares. Os
pares seguen por aí, esperando
as puntadas finais.

Xa o di o escritor Fran-
cisco Castro, escribir en ga-
lego supón pouco recoñece-
mento e moitas horas rouba-
das ao sono.

E a moitas outras cousas.
Pero o sacrificio vale a pena se
consegues trasladar ao papel o
que che apetecía contar. Iso
non significa que non sexa
consciente de que o tempo é
ben pouco, cunha filla adoles-
cente por atender e un traballo
co que cumprir. E escribir é al-
go metódico, un labor que pre-
cisa dunha disciplina que é ben
difícil de manter con todos es-
tes condicionantes.♦
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P R E S E N T A C I Ó N
EN

S A N T I A G O
DE

“VARIACIÓNS NUBE”
DE CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS

EDICIÓNS A NOSA TERRA

XOVES 11 DE NOVEMBRO ÁS 20:30 NA GALERÍA

SARGADELOS COA INTERVENCIÓN DE

CARLOS NEGRO,
TERESA SEARA,

SALVADOR GARCÍA-BODAÑO

E O PROPIO AUTOR

CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS.

Beatriz Dacosta
‘Traballar é perder o futuro e caer

nunha espiral de rutina sen expectativas’ 
CÉSAR LORENZO GIL

Beatriz Dacosta Molanes (Cangas, 1967) mergullouse no
ventre de Fábrica, unha empresa de montaxe de automóbiles
que marca as vidas dos personaxes de Contrato temporal
(Francka Editora), para reflexionar sobre a sociedade actual.
A obra gañou a última edición do premio Terra de Melide.

PACO VILABARROS



MIGUEL CASTELO
Máis dun centenar de títulos de
diversas características, soportes
e metraxes deixarán ver as súas
imaxes nas pantallas onubenses,
dentro do Festival de Cine Ibero-
americano (13/20, novembro),
no que tamén tomarán parte di-
versas personalidades do oficio e
da industria do cine. Doce longa-
metraxes e outros tantos filmes
de curtametraxe optan, dentro da
sección Oficial, ao “Colón de
Ouro”, en ambas modalidades.
Arxentina participa con Buenos
Aires a 100 km, de Pablo José
Meza, Bolivia con El corazón de
Jesús, de Marcos Loayza, Co-
lombia con Sin amparo, de Jaime
Osorio, Costa Rica con Caribe,
de Esteban Ramírez, Cuba con
Tres veces dos, de Pavel Giroud,
Lester Hamlet e Esteban Insaus-
ti, Chile fai-no con Perjudícame
cariño, de Alberto Daiber, e Ca-
chimba, de Silvio Caiozzi, Gua-
temala con La casa de enfrente,
de Elías Jiménez, México con El
mago, de Jaime Aparicio, Perú
con Paloma de papel, de Fabri-
cio Aguilar, Uruguay con
Whisky, de Juan Pablo Rebella y
Pablo Stoll, e Venezuela con
Punto y raya, de Elia Shneider.

Mais é no ámbito do paraci-
nematográfico onde, a priori, se
sitúan as novidades de maior in-
terese da oferta desta trixésima
edición. Así, dentro do I Con-
greso Internacional de Direc-
tores de Fotografia participan
profesionais de trinta nacionali-
dades distintas co obxecto de
aunar criterios a fin de equiparar
a figura do director de fotografía
á do argumentista, o guionista, o
compositor musical e o director,
até o presente considerados co-
mo únicos co-autores da obra
audio-visual. As incidencias e
conclusións deste encontro ve-
rán a luz, a moito non tardar,
nun libro branco, que terá a má-
xima difusión dentro do sector. 

Pola súa parte, os máximos

responsábeis das direccións xe-
rais, subdireccións, institutos,
consellos nacionais e organis-
mos oficiais de xestión da cine-
matografia e o audio-visual de
catorce países debaterán na
Conferencia de Autoridades Ci-
nematográficas Iberoamerica-
nas o actual estado de cousas
dentro da especificidade e a di-
versidade da produción audio-

visual en Iberoamérica. As con-
clusións obtidas serán igual-
mente editadas próximamente.

Por cabo, o Encontro de Di-
rectores de Escuelas de Imagen
y Sonido de Iberoamérica
axuntará a representantes dos
once centros do ensino da ima-
xe de máis prestíxio en Iberoa-
mérica e na comunidade hispa-
na de EE UU nun debate arre-

dor das cuestións en materia de
docencia audio-visual.

Novidade constitúe tamén a
inclusión do apartado denomi-
nado Primeros Montajes, desti-
nado a mostrar proxectos inaca-
bados, que, como o seu epígra-
fe indica, están en fase de post-
produción. Os directores dos tí-
tulos presentados manterán un
coloquio co público asistente.♦
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Seguro Azar

Gañou
Bush
DAMIÁN VILLALAÍN

Un mal paso para o mun-
do, un gran paso para a
Halliburton. A vitoria de

George Bush, un tarado que di
que lle falou Deus para que se
quitase do alpiste e se fixese
presidente, significa entre
outras cousas que o
alcoholismo non é un vicio tan
malo como a xente cre. Se
Bush seguise amarrado á
botella, plimplando día e noite,
como fixo durante tanto tempo,
non teriamos que laiarnos agora
da súa reelección e o mundo te-
ría como presidente a John
Kerry, que veranea en Bretaña e
sabe falar francés. Costumes e
habilidades propias dun tipo fi-
nolis que non deixaron de
provocar suspicacias e mesmo
indignación nunha parte do
censo electoral norteamericano.
Pero Deus, que leva equivocán-
dose xa demasiados séculos,
seica quixo ver en Bush o seu
instrumento e decidiu salvarlle
o fígado e a alma e convertelo
no home máis poderoso do pla-
neta. E así lle vai a América, ao
planeta e ao propio Deus.

A min Kerry non me gusta-
ba nin a metade que Bill
Clinton, aquel saxofonista
epicúreo e fodechín que fixo a
paz en Irlanda, que protexeu a
independencia de Timor Orien-
tal e a quen lle faltou ben pouco
para conseguir que israelís e pa-
lestinos renunciasen aos seus
respectivos terrorismos. Kerry
era máis ambiguo do necesario
en relación coa desastrosa con-
dución da guerra contra o terro-
rismo, non quería ratificar Kio-
to nin estaba disposto a que os
Estados Unidos se incorporasen
ao grupo de países que recoñe-
cen o Tribunal Penal
Internacional. Pero, cando
menos, postulaba unha volta ao
multilateralismo e actitudes
máis construtivas e dialogantes
que as do seu rival e vencedor.
Curiosamente, e aínda que o
Partido Demócrata sexa o dos
negros, as mulleres, os gais e a
maioría dos hispanos, é tamén o
partido dos territorios ricos e ti-
rando a ilustrados: Costa Oeste,
Noreste e Grandes Lagos. O
partido do birrete. A boina é a
que lle dá o triunfo a Bush:
montañeses pobres, granxeiros
do Midwest, o Sur racista e pre-
guizoso, parados de Ohio
vítimas da globalización que
lles pecha as fábricas. 

O mundo cambiou moito e
hoxe son as masas
menesterosas e confusas, sen
outras referencias políticas e
culturais que as proporcionadas
pola televisión e por  versións
lamentábeis do patriotismo e
da relixión, as que adoitan
apoiar as opcións máis conser-
vadoras. Bush gaña coa prome-
sa de privatizar a seguridade
social, de rebaixarlle os impos-
tos aos ricos e de continuar
mandando miserábeis a morrer
ao Irak. A cara máis perralleira
do trío caveira (Deus-Patria-
Cartos) seguirá gobernando no
berce da democracia e
impóndolle a súa lei ao mundo.
Foi Deus ou o Demo quen qui-
tou a Bush da bebida?♦

Doce obras optan ao Colón de Ouro
XXX Festival de Cine Iberoamericano de Huelva

A.N.T.
O festival Cineuropa inaugura a
súa maioría de idade o xoves ca-
tro de novembro coa estrea ab-
soluta para o estado da película
Head-on, filme gañador do Oso
de ouro no último Festival Inter-
nacional de Cine de Berlín.

A película dirixida polo tur-
co-xermano Fatih Akin, na que
se narra o drama dunha moza
alemana inmersa nun fogar estri-
tamente musulmán, abrirá o cer-
tame, no que este ano se proxec-
tarán máis de sesenta películas
entre as que figuran os últimos tí-
tulos de Kusturica, Ken Loach,
Angelopoulos e Wong-Kar-wai.

Nas próximas catro semanas
desenvolverase a presente edi-
ción do festival, que continuará
en decembro coa homenaxe adi-
cada ao director portugués Ma-
noel de Oliveira. Xunto a Head-

on competirán na sección oficial
outras quince longametraxes
dos directores máis destacados
do cine europeo. Con todo, pro-
xectaranse no Teatro Principal o
último traballo de Ken Loach,
un dos clásicos en Cineuropa,
que leva por título Ae Fond
Kiss, a Trilogy: Elen de Theo

Angelopoulos ou a recente pelí-
cula de Kusturica Life is a mira-
cle. Outros directores represen-
tados no certame son Lars von
Trier con Five conditions, Step-
hen Fears con Dirty Pretty
Things ou Michael Witerbottom
por  Nine Songs.

A programación inclúe ade-

mais a estrea da versión defini-
tiva de 2046 que Wong-Kar-Wai
presentou inacabada no último
festival de Cannes, filme que se
pasará dentro dunha sección
adicada a filmografía doutras la-
titudes, entre a que se encontra
unha parte importante de novas
creacións latinoamericanas aín-
da sen estrear comercialmente. 

Outros apartados destacados
son os referidos ao cinema docu-
mental de contido social ou de
recuperación da memoria histó-
rica, con filmes como Il Viaggio
con el Che, de Gianni Miná e o
centrado no cine fantástico iné-
dito, co Dead End, de Jean Bap-
tiste André ou One Misses Call
do xaponés Takashi Miike e no
que se proxectarán as versións
íntegras de Ludwig, de Luchino
Visconti e Saló ou os 120 días
de Sodoma de Pasolini.♦

Head-on abre Cineuropa

� Head-on, de Fatih Akin
� Ae Fond Kiss, de Ken Loach
� Trilogy: Elen, de Theo Ange-

lopoulos 
� Life is a miracle, de Kustu-

rica 
� Five conditions, de Lars von

Trier
� Dirty Pretty Things, de Step-

hen Fears 
� Nine Songs, de Michael Wi-

terbottom 
� 2046, de Wong-Kar-Wai
� Il Viaggio con el Che, de

Gianni Miná 
� Dead End, de Jean Baptiste

André 
� One Misses Call, de Takashi

Miike 
� Ludwig, de Luchino Visconti 
� Saló ou os 120 días de Sodo-

ma, de Pasolini.♦

Películas en cartel

Ademáis de na citada sección
de concurso, a oferta específi-
camente cinematográfica re-
parte-se entre os habituais
apartados, Rábida, Al Andalus,
Foro de Coproducción, Juvenil
e Infantil, e o espazo dedicado
ao documental, incluido no
marco do certame a partir da
pasada edición.

En torno ao Foro de Copro-
ducción Iberoamericano, na sua
quinta edición, que auspicia a
Federación de Asociaciones de
Productores de Audiovisual Es-
pañoles (FAPAE) e o Instituto
de Comercio Exterior (ICE),

axuntarán-se un considerable
número de profesionais das
duas bandas atlánticas, co ob-
xectivo de sumar esforzos  eco-
nómicos e materiais para ver de
levar adiante os seus proxectos. 

No apartado de recoñeci-
mentos, o Festival de Cine Ibe-
roamericano rende  homenaxe a
duas actrices que contan xa cun-
ha sólida andáina profesional: a
arxentina Norma Aleandro e  es-
pañola Concha Velasco. Ámbas
recibirán o premio “Ciudad de
Huelva”. Asimesmo,  AISGE,
Actores e Intérpretes, Sociedad
de Gestion, fará entrega do seu

“Premio a Toda una Carrera” a
Amparo Rivelles.

O encontro co director,
guionista e actor argentino, Ser-
gio Renán, do que se proxectan
catro escollidos títulos, entre
eles a mítica “La tregua”, com-
pletan, coa celebración de nu-
merosos actos diversos, a oferta
desta trixésimo edición do Fes-
tival de Cine Iberoamericano de
Huelva, que, un ano máis, abre
as suas portas con clara voca-
ción de punto de encontro do
cinema de fala hispana e lusa
das duas beiras atlánticas, e das
xentes que o fan posíbel.♦

Espazos habituais

Fotograma de El hijo de la novia. Norma Aleandro, a protagonista, é homenaxeada no festival.



O sexteto de Berlín ofrécenos, a
través de once temas, un novo
capítulo das súas obsesións que,
casualmente, coinciden coas de
moita xente: o sexo, a morte e a
dor. O primeiro exemplo desta pe-
culiar suma foi o sinxelo Mein Teil
(A miña parte), publicado en xullo.
A letra relata cómo debeu ser a
velada de Armin Meiwes, coñeci-
do coma o caníbal de Rotenbur-
go, cun enxeñeiro berlinés, previa
“selección” doutros 200 candida-
tos por internet, para asasinalo e
comer o seu corpo. No vídeo insi-
núanse escenas de canibalismo
mesturadas con imaxes do grupo
nas que pasean medio espidos, a
catro patas e con correa. O mor-
bo deste single, e a recente sen-
tencia que condenou a Meiwes a
oito anos de cárcere, provocaron
dúas cousas: copias censuradas
en Alemaña e noutros países e o
salto da canción aos primeiros
postos das listas de vendas. Ca-
sualidade ou oportunismo para
unha boa promoción? Coincidin-
do coa campaña electoral nos Es-
tados Unidos, o novo sinxelo,
Amerika, ironiza sobre a expan-
sión da cultura americana e a ca-
se imposibilidade de escapar a
certos produtos USA. 

Até aquí poderíase pensar
que a poética de Rammstein pre-
tende sacarlle as cores á socieda-
de. Así é, mais na súa discografía
tamén hai amor perverso e per-
versión romántica. Neste Reise,
Reise son numerosos os cortes
nos que a posesión do outro, ou

ben supón agochalo nun fogar e
mantelo á marxe do mundo, para
sempre, ou ben dita unión é impo-
síbel, así que é mellor a morte, a
allea ou a propia. Se a isto lle en-
gadimos coros épicos, uns ritmos
moi marcados e a voz de Till Lin-
demann, que resulta igual de in-
quedante tanto se susurra como
se abusa do rexistro, temos un
disco moi xeitoso pero non moi di-
ferente dos anteriores. É certo, hai
menos son electrónico e tamén in-
novacións como a guitarra acústi-
ca e a filarmónica en Los (prefixo
que significa algo como “sen” ou
“libre de”) , pero o seu estilo é xa
moi recoñecíbel e mesmo se
achega, por veces, ao outro xine-
te da Apocalipse, Marilyn Manson.

As  comparacións entre am-
bos demos do paraíso musical
baséase sobre todo no abuso de
parafernalia relacionada co tra-
vestismo ou a sodomía. E pouco
máis. En realidade, as tenden-
cias fascistas que se lle atribúen
a Rammstein apóianse en algo
tan ridículo como un aspecto
marcial e o emprego da súa lin-
gua nativa que, para gozo dos
críticos, lembra os discursos hi-

tlerianos na pronuncia do r (vi-
brante e non gutural), cando dita
pronuncia estaba xa estendida
nas funcións teatrais antes da II
Guerra Mundial. Porén a barrei-
ra lingüística obriga, precisa-
mente, a que parte do éxito o le-
ve a estética sobre o escenario.
Cando comezaron as primeiras
actuacións en 1995, eran evi-
dentes as influencias musicais
de grupos de corte gótico como
Deine Lakaien ou Goethes Er-
ben, as tendencias punk de Pro-
ject Pitchfork e, por suposto, o
herdo dos señores das máqui-
nas que son Kraftwerk. Pero en
lugar de vestir coma un grupo si-
nistro-industrial-metal tradicio-
nal, os Rammstein optan polo
armario de Star Treck e dos có-
mics futuristas, mesturando o
disfraz de cyborg cunhas gabar-
dinas que lembran o uniforme da
Gestapo. E, por se fose pouco,
Lindemann abúrrese cando ac-
túa coas mans caídas e comeza
a empregar antorchas, despois
canta mentres o seu traxe seme-
lla arder e, finalmente, o lume
convértese nunha constante dos
seus concertos. Como símbolo
de destrución e purificación, co-
mo réplica doutros “grandes” do
son industrial, Einstürzende
Neubauten. Pero, sobre todo, o
lume como lembranza da base
aérea de Ramstein, na que mo-
rreron 80 persoas en 1988 nun
accidente durante unha exhibi-
ción aérea. Unha metáfora que
non entenderon as autoridades
durante un concerto en Massa-
chusetts e que rematou co
arresto do sexteto alemán.

Dez anos despois, este pa-
seo polo inferno segue dando re-
sultados, avalado por actuacións
como cabezas de cartel en diver-
sos macro-concertos, numero-
sos discos de ouro polas vendas
dos seus primeiros traballos e a
participación nas bandas sono-
ras de Lost Highway (traducida
ao español como “Carretera per-
dida”, 1996) de David Lynch, e
The Matrix (1999) dos irmáns
Wachowski. A última razón de
peso para non dubidar deste fe-
nómeno é a adaptación que fixo
a Orquestra Sinfónica de Dresde
de Mein Herz brennt (O meu co-
razón arde), unha serie de temas
con letra de Rammstein, musica-
do por Torsten Rasch e con in-
fluencias de Richard Strauss, e
polos que a Sinfónica recibiu hai
uns días en Múnic o premio
“Classical Echo”.♦
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SALOMÉ SOTELO

Fagan as maletas: comeza o tour da mal chamada máquina do horror. Os xer-
manos Rammstein visítannos despois de dous anos para presentar o seu cuar-
to álbum de estudio, Reise Reise (“Viaxe, viaxe”). As actuacións comezan o 9 de
novembro en Lisboa (no Pavillón Atlántico), para continuar  os tres días seguin-
tes en Madrid (cuberta de Leganés), en Barcelona (Palau Olimpic de Badalona)
e en San Sebastián (velódromo de Anoeta), para o que xa non quedan entradas.

RRaammmmsstteeiinn,,
nnaa  bbuussccaa  ddoo  lluummee
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O home-peixe
Nun punto sen determinar do río Miño ó seu
paso por Lugo, se cadra na Aceña da Olga,
se cadra na do Rei Chiquito, ou na Fábrica
da Luz, ou nos Caneiros das Illas, ou en San-
tiago de Meilán, ou en Ombreiro, pero con
certeza nas inmediacións dun muíño, que
nos muíños é onde pasan as máis destas cou-
sas e os muiñeiros os que as ven e as contan,
un home-peixe cruza a diario a corrente
montado nunha arca e cun gorro vermello na
cabeza. Non se sabe se é un xacio e que gar-
da na arca, pois se é en verdade un home pei-
xe non a necesita para cruzar o río. O home-
peixe, digo eu, será anfibio e medraríanlle
escamas polas costas e se cadra terá guerlas

no pescozo. Non se debe dubidar da súa
existencia, que está confirmada polo maior
dos escépticos, don Benito Jerónimo Feixóo.

Os homes-peixe son parentes dos tri-
tóns da Antigüidade e dos Mer-men britá-
nicos, aínda que estes sexan mariños. Os
Merrows irlandeses teñen dentes verdes e
pelos e brazos curtos, como aletas. Viaxan
pola auga coa axuda dun gorro vermello.
Tamén son homes-peixe os Neckers neer-
landeses, os Daoine-Mara escoceses, os
Havman escandinavos. Os Nökke nórdi-
cos, en cambio, teñen o sombreiro verde.

Por outra parte, os xenios de auga doce
setentrionais levan sempre un gorro verme-
llo e teñen os dentes verdes. Así os Stróm-
karl alemáns, os Nixen alemáns e escandi-
navos, os Fossegrim noruegueses e os Nik-
kisen da Illa de Man, que poden ser mari-
ños. Teñen forma humana, son guapos e loi-
ros, pero poden adoptar forma de home-pei-
xe, home-cabalo ou cabalo. Mentres non se

aclare a relación que hai entre os xacios do
Miño, ó seu paso por Marce, as feiticeiras de
Arbo e o home-peixe, e non se nos demos-
tre o contrario, xurariamos que o Home-Pei-
xe galego ten a dentamia de cor verde, que
é alto, loiro e guapo coma un raio de sol.

Ramón Castro López, párroco de Vilar
de Ortelle, en Pantón, autor dunha mono-
grafía sobre a súa historia, publicada en
1929, dá noticia das xacias e dos xacios no
Miño e identifícaos cos homes-peixe. Ase-
gura que era tal a credibilidade dalgúns ve-
llos sobre a existencia do home-peixe que
xuraban e perxuraban telos visto no porto
de Sernande. Destes xacios cómpre lembrar
que poden matrimoniar cos humanos e dar
descendencia híbrida. Dalgunha familia de
Marce haberá que desconfiar, sobre todo se
nela hai quen padece ictiose ou moito proí-
do e lle gusta ir bañarse ós pozos e piagos
de Chouzán, Parleira ou Cabaceira, onde
viven os seus conxéneres. Non sei eu se al-

go disto saberían H. P. Lovecraft e August
Derleth, e se eses híbridos que aparecen nos
seus relatos, no do Cuarto Pechado ou no da
Sombra sobre Innsmouth, por exemplo,
non serán parentes do home-peixe lugués.
E algúns aínda cren que as nosas lendas non
son modernas!

Outros casos de homes anfibios en Gali-
cia e na zona de fala galega son os dos ho-
mes mariños da Coruña e o home marín de
El Franco, pero estes son tema para outro ar-
tigo e non deben ser, na miña opinión, da fa-
milia do home-peixe lugués, senón da dos
homes-foca, como o Vell Marí das Baleares
e as Roane das Highlands e as Selkies das
Órcadas e as Shetlands. Se se quere máis in-
formación sobre eles, pódese consultar o
Dicionario dos Seres Míticos Galegos, do
que son coautor xunto con Antonio Reigosa
e Xoán R. Cuba, e que proximamente edita-
rá Edicións Xerais de Galicia, con ilustra-
cións do artista cubano Lázaro Enríquez.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

Ourense,
cinema indi

MAR BARROS
Cun contido máis internacional
que en edicións pasadas e cos úl-
timos traballos de actores e direc-
tores destacados preséntase a no-
vena edición do Festival de Cine
Independente de Ourense, cita
que dácomezo o sábado seis de
novembro e que este ano conta
con Brasil como país convidado.

A inauguración da semana te-
rá sabor arxentino. Será a pro-
xección da película Conversas
con mamá, do director Carlos
Oves e interpretada por Eduardo
Blanco, a que dea comezo a sete
días ininterrompidos de cinema.
Nesta edición José Sacristán re-
cibirá o Premio Concello de Ou-
rense, Juan Antonio Bardem o
referido a Memoria Histórica e
Miguel Anxo Fernández o que
concede a Fundación de Artistas
Intérpretes Sociedade de Xes-
tión, pola súa traxectoria.

Ademais da sección oficial
tanto de longas, de curtas como
de documentais, na que compiten
películas como León e Olvido de
Xavier Bermúdez, A viaxe cara o
mar, de Guillermo Casanova,
Frío sol de inverno, de Pablo
Malo, A vida é unha milagre, de
Kusturika, Dream of Dust, Con-
tra a parede ou L’isola, entre ou-
tras, o festival conta coa consoli-
dación dos apartados habituais.
Un deles é Cine en feminino, que
este ano inclúe títulos de mulle-
res de diferentes latitudes, como
tamén o monográfico sobre emi-
gración, no que este se rende ho-
menaxe ao actor ourensán Fer-
nando Luís Iglesias Sánchez ‘Ta-
cholas’ ao tempo que se exhibi-
rán dúas series de películas.

Tamén a directora Pilar Miro
será recordada nesta semana.
Nun apartado específico proxec-
tarase O crime de Cuenca, filme
que ela mesma dirixiu en 1978.

Á marxe do concurso desen-
volverase toda unha serie de activi-
dades paralelas, entre as que desta-
ca a xornada adicada as novas tec-
noloxías no cine que se desenvol-
verá no Parque Tecnolóxico  de
Galicia o luns oito de novembro.♦

MAR BARROS
O Multiusos de Sar acolle o
sábado 6 de novembro a se-
gunda edición dun dos festi-
vais máis potentes que se ve-
ñen celebrando en Galiza nos
últimos anos no que a hip-hop
se refire. O Micro Hip-Hop
Fest, como se presenta a cita,
acollerá máis de media ducia
de actuacións que correrán a
cargo dos grupos do Estado
que máis forte están a calar no
público. Rimas, breacker,
graffitis e pinchadiscos serán
os ingredientes que poñan sa-
bor nas bocas dos cinco mil
espectadores que a organiza-
ción ten previsto reunir. 

A actuación coa que con-
tan abrir o escenario principal
correrá a cargo do colectivo
Dios ke te Crew, no que ade-
mais de rimas combativas ta-
mén conflúen todas as artes da
cultura do hip-hop. O Rap en

galego de García e Jamaica
(Ghamberros) e dos ex 5Tale-
gos Mou e Sokram, o baile
Playmovil Kids, a arte co
spray de Vandals Crew e de
Cousas Novas e os pratos de Dj
Murdock, Dj Feel e DJ Kaze Lu
compoñen o espectáculo prepa-

rado para esta segunda edición. 
Armadillo tomará o relevo.

Os vigueses presentarán en
Compostela a súa primeira
maqueta nunha actuación que
dará paso a INK, un grupo
compostelán froito da unión
entre o enxeño de Galgo, a ha-

bilidade de Shelar e de Dj Cro.
Dende Pan Bendito (Ma-

drid) achegaranse La Excep-
ción, unha formación que deu
moito que falar e que está a
sorprender non só no hip-hop
senón en toda a industria dis-
cográfica. Nesta ocasión pre-
sentan unha nova edición de
Cata cheli, na que á música
de El Langui se lle engade un
DVD con actuacións e gale-
ría de fotos.

SFDK ou o que é o mes-
mo, os rapaces de Sempre For-
tes de Konciencia, serán o pre-
ludio do prato forte do festi-
val, o directo de Violadores
del Verso, un dos grupos máis
potentes na escena estatal.

O espectáculo de La Tosca,
artellado ao redor do seu último
traballo Hijos de puta para todo
porá o punto e final á segunda
edición dun dos festivais gale-
gos que apuntan máis alto.♦

Violadores del Verso.

HHHHiiiipppp----hhhhoooopppp
eeeennnn    CCCCoooommmmppppoooosssstttteeeellllaaaa

Dios ke te Crew.



Premio Nacional de Fotografía en
Francia, autor de diversas publica-
cións monográficas de culto edita-
das nos últimos vinte anos e habi-
tual nas princiais mostras nos máis
prestixiosos centros de arte do mun-
do, a aportación de Bernard Plossu
á fotografía está xa nos manuais da
historia fotográfica analóxica. Un

home que soubo conectar a súa mi-
rada poética e visual co gran públi-
co convertendo cada imaxe nun pe-
queno verso. Nado en Vietnam
(1945), pasou a súa xuventude en
París para despois ser un viaxeiro
impenitente. Entre 1965 e 1966 por
México, convivindo con tribos indí-
xenas de Chiapas e logo pola Cali-

fornia. A partir de 1970 faino pola In-
dia, Nixeria, Senegal eExipto e, en-
tre 1977 e 1985 fixa por un tempo a
residencia en Novo México. Máis
tarde, entre 1989 e 1992, plantou
casa en Almeria. En todos os luga-
res o seu ollo e a súa cámara. 

A mostra de Compostela, na
Igrexa da Universidade, aporta un-

ha impactante selección das diver-
sas series quee elaborou Plossu
desde comezos dos anos sesenta.
A exposición, comisariada por Ma-
nuel Vilariño e organizada polo Cen-
tro Galego de Artes da Imaxe, reco-
lle traballos dun creador total dotado
de discurso propio que foi recoñeci-
do por aqueles museos e institu-

cións que lle dedicaron antolóxicas.
O Centro Pompidou en París; o Na-
tional Museum of African Arts; o Mu-
seum for Photographic Arts de San
Diego, California; o Centro de Arte
Moderno da Fundación Gulbenkian
ou IVAM de Valencia son fitos dun-
ha carreira que agora luce con pra-
cer en Compostela.♦
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PRACERES DE PLOSSU 
L.A.

Bernard Plossu rolda o invisible,
nun ir e vir, desde o deserto, des-
de a sombra e o silencio, silencio
que fala e ollos que tremen in-
somnes na infinidade da paisaxe. 

Espertar de imaxes, no que o
tempo gravita borroso no hori-
zonte, tempo inconcluso ou tem-
po que se derruba noutras dis-
tancias. 

A viaxe das viaxes, que for-
mula Plossu ao longo da súa vi-
da e obra, é a viaxe imposible, a
viaxe referencial de Lowry ou

Celine,  a viaxe do amor ou a
destrución. E tamén da imposibi-
lidade do retorno. Senegal, India,
México, Lisboa, Exipto, Arizona,
Níxer, Almería, son parte da ex-
periencia inacabable. Viaxe e
amor, como para Geoffrey Fir-
min, trazan a estrela de Plossu
nesa fuxida continua cara ao
descoñecido, o fotógrafo de
nowhere, o fotógrafo nómade. 

Nesa procura de xeografías,
de paisaxes fragmentadas ou da
totalidade da paisaxe a través da

aventura da viaxe como suce-
sión de emocións, sen saber o
que se busca, configura unha vi-
sión simple e esencial do mundo,
o seu mundo íntimo, a través do
50 mm. Desa forma, fotografía e
vida únense ao longo da súa
obra como “émulsions d’émo-
tions” tal como Plossu nos di das
súas imaxes. 

Paisaxes, rostros, obxectos,
imaxes de imaxes, percorren os
recintos escuros da memoria,
nun espertar súbito de fíos de

melancolía; ou como verdade
esencial onde brilla a noite ou
escintila a luz e a calor da vida
nos reclama. 

Mulleres, unha presenza, ape-
nas un rostro ou unha forma, sím-
bolos enigmáticos ou sombras de-
tidas nun instante, o simple en-

contro fainas estrañamente próxi-
mas e estrañamente ausentes. 

As fotografías de Plossu evo-
can un fluír de vida que é fluír de
sensacións, de luz aprisionada e
beleza indescifrable, unha aper-
tura a labirintos emotivos dentro
de ti, lentos espertares.♦

Imaxes de imaxes
MANUEL VILARIÑO
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O voo do moscardo                            José Viale Moutinho

Tendo obtido a relação dos es-
panhóis assassinados no campo
de concentração nazi de Maut-
hausen, na Áustria, prossegui-
mos com a divulgação dos no-
mes dos galegos naturais de Lu-
go e de Ourense. 

As mortes destes galegos
ocorreram nos anos de 1941 e
1944, alguns apenas durando
dois ou três meses desde que re-
colheram ao campo. 

Com esta divulgação preten-
demos encontrar familiares ou

amigos que nos possam dar notí-
cias sobre estas vítimas do nazis-
mo. Contando com o apoio dos
leitores, poderemos organizar as
biografias desses heróis descon-
hecidos da Galiza Republicana.
Damos o nome do deportado,

ano e lugar de nascimento, um
parente de referência e data da
morte. 

Agradecemos a quem souber
alguma coisa que nos dê notícia.
A História é de todos. Respostas
a: viale@vodafone.pt.

Galegos mortos em Mauthausen,
Lugo e Ourense (2)

Montealegre
da Morte
MARGA ROMERO

APobre Asunción agár-
danos na entrada e,
coa súa historia que

conmoveu o Otero,
lembramos o Pobre Juanito,
da Pobra de Trives, mozo
que nunca chegou herdar na-
da, lápida roubada converti-
da en mesa de café e devolta
ao seu lugar do cemiterio
por Adelaida, a da Casa
Grande. Asunción eternizada
no taller de Piñeiro invítanos
a pasar e sorrín ao noso paso
os anxos, un deles negro,
outro pensativo, algún
sedente e reviven as coroas
modernistas contaxiadas cos
cravos vermellos, os
crisantemos, algún lirio tími-
do e unha orquídea que
toman a cidade na que o 1
de novembro é primavera en
flor. É o Ourense máis fran-
ciscano o que nos mostra a
beleza dun final posíbel, nas
abas dun monte ledo vestido
de romántico que venceu e
sobreviviu á cobiza da espe-
culación. Ás veces a estética
da morte manda e ordena e
non pode con ela o feísmo
urbanístico. En Tui no lugar
do antigo camposanto circu-
lan hoxe rúas dunha cidade
nova, mais na tradición gale-
ga os mortos nunca reviven
para vingarse nin hai forzas
de ultratumba que levan
raparigas a outros lados. Un-
ha magoa! O noso pasado
descansa feliz en
Montealegre bendicido de
loureiros e alciprestes,
tamén o ateo e o protestante
nun á parte. Declarado Ben
de Interese Cultural no ano
2000 esta parroquia que se
estendeu polas propiedades
da Marquesa de Villaverde é
morada de Blanco Amor,
Cuevillas, Otero,  Lamas
Carvajal, Cándido Fernández
Mazas e, entre outros, de
Valente. Só dunha maneitra
explícita é Ben Cho Shey
quen nos convida a visitar a
súa derradeira casa sen
homenaxes. A cidade
constrúese co traballo escul-
tórico do belga Malingre
Parmentier, de Victorio Ma-
cho, dos Piñeiro, do
ourensán Faílde Gago, do
pontevedrés Justo
Rodríguez ou de Taboada
González. E son estes días
nos que o pobo, todos os
pobos, da vella pel de Euro-
pa acoden para lembrar, e
facer esa homenaxe, que ta-
mén desde aquí, e recollen-
do o dicir dunha lápida
branca no lugar do vello ce-
miterio de Hospital do
Incio, facemos “a todos os
nosos antergos dos que her-
damos a fe, as terras e a lin-
gua”. Tamén a lingua da fi-
losofía que facemos nosa,
mentres aprendemos que o
mellor será que a terra nos
sexa leve.♦

Lugo

Nome Lugar Contato Data 
de nascemento da morte

30. Agustín  Souto Vilares Nantín, 1919 Pai: Andrés 30/6/1941
Souto Fernández 

31. Balbino Santín Aira Sebrás, 1909 Pai: Aquilino  10/12/1941
Santín Gómez

32. Xesús Arias López Sarria, 17/1/10 Parente: Miguel 14/2/1941
Arias López

33. Xosé Caneda García V. de Donas 16/3/11 Nai: Claudina 7/10/1942
García González

34. Xosé Fernández Pérez Estremar, 20/9/07 Nai: María 26/2/1942
Manuela Pérez

35. Manuel Fdez. Fdez. Folgueiroa, 24/1/13 Pai: Ramón 29/12/1941
Fernández Míguez 

Ourense

Nome Lugar Contato Data 
de nascemento da morte

36. Abilio Álvarez Bernardo Golpellas, 1917 Nai: Asunción  2/2/1942
Bernardo

37. Alberto Suárez Gallego A Veiga, 1912 Irmán: Cándido  2/1/1941
Suárez Gallego

38. Avelino Pérez Rodríguez Entrimo, 1899 Esposa: María 5/8/1941
Fernández García

39. Antonio Araújo González Ourense, 1916 Pai: Antonio  11.1/1941
Araújo, que residiu
na rúa das Tapias 14

40. Antonio Villar Febrero San Tomé, 1912 Nai:  María  11/8/1941
Febrero

41. Demetrio Rei Domínguez Santa Comba de  Esposa: Mercedes 17/7/1942
Gargantós, 1912 Pérez Fernández

42. Xesús Fdez. Rguez. Cotarós, 1919 Pai: Maximino 7/11/1941
Fernández

43. Maxín Pérez López Sarreaus, 1911 Pai: Manuel 8/1171941
Pérez López

44. Miguel Soutullo Iglesias Ourense, 1915 Nai: Ramona 2/2/1942
Iglesias Vargas

MAR BARROS
Coas instantáneas de máis de ca-
trocentos artistas deu comezo o
pasado venres o Outono Foto-
gráfico 2004, unha das citas
máis destacadas do país polo nú-
mero de mostras paralelas que
engloba. En total, sesenta e cinco
exposicións compoñen esta vixé-
simo segunda edición, que conti-
núa a tendencia marcada en anos
anteriores, e chega a novos espa-
zos e cidades. 

Unha das mostras individuais
destacadas dentro do Outono cén-
trase na aposta que Álvaro Negro
ofrece na galería Marisa Mari-
món de Ourense. Baixo o título
Unha película de pel X, o creador
amosa un traballo enmarcado na
investigación do espazo limítrofe
entre a pintura, a fotografía, o ci-
ne e o vídeo. Como salientábel

preséntase tamén a exposición or-
ganizada polo concello de Cela-
nova, que se pode contemplar no
antigo cárcere do concello. Nela,
grazas a colaboración dos veciños
da comarca, recóllense algunhas
das imaxes que tirou Xosé Váz-
quez Arias ‘O Rizo’.

As paisaxes de Plácido L. Ro-
dríguez, os retratos mexicanos de
Xosé Luís Cacho López, os graffi-
tis de Francisco Menjivar Pastor ou
as imaxes tomadas por Pilar More-
no Carnota nos diferentes campo-
santos do país, dan vida ao cruxol
temático e de estilos diferentes no
que se converte o Outono.

Parellamente ás mostras indi-
viduais, desenvólvense en dife-
rentes cidades e vilas exposi-
cións colectivas, como a que se
organizou froito do concurso
anual de fotografía Purificación

García e que estes días pode visi-
tarse no Centro Cultural da De-
putación de Ourense.

As imaxes de Robert Capa,
David Seymour, Gerda Taro,
Agustín Centelles ou Luís Esco-
bar completan a mostra As Bri-
gadas Internacionais. Imaxes re-
cuperadas. En total 180 fotogra-
fías e 250 documentos, a maioría
desoñecidos ou inéditos, poden
verse tamén no Centro Cultural
da Deputación da man da funda-
ción Caixa Galicia.

Unha selección da colección
permanente do CGAC, integra-
da por obras de Vari Caramés,
Manuel Casimiro, Suárez Ca-
nal, Virxílio Viéitez ou Manuel
Sendón entre outros é acollida
na Casa Grande de Viloira do
Barco de Valdeorras até finais
de novembro.

Máis actividades

Organizado pola Casa da Xuven-
tude de Ourense, ademais das ex-
posicións, o ciclo complétase con
toda unha serie de actividades
que van dende o recital poético
en homenaxe a Luísa Villalta o
cinco de novembro no museo
municipal, talleres e a realización
de diferentes cursos de técnica
dixital até concursos de fotogra-
fía en Chantada e Xinzo de Li-
mia. Ademais, o certame do Inju-
ve, que se vén celebrando dende
o 1984 con diferentes nomes e a
mostra de Ourense en pé de foto,
no que participan cen fotógrafos
coas imaxes tomadas o dous de
maio deste ano, día dos maios,
unha colectiva que poderá visi-
tarse no Museo Municipal de Ou-
rense até o 14 de novembro.♦

Outono en fotos
Obra de Vari Caramés (orixinal a cor), pertencente á colección do CGAC. Á dereita, fotograma de Robert Capa, da mostra As brigadas Internacionais. Imaxes recuperadas.
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intérprete
FRANCISCO CARBALLO

Os días 29-31/0 a
veterá e gloriosa
asociación

cultural O Galo de
Santiago levou a cabo un
simposio-homenaxe a
Xosé Chao Rego,
homenaxe” nacional”
para festexar o 11 de
decembro. O simposio
transcorreu por camiños
inusuais: familiar,
comunitario, íntimo e
“voluminoso”

‘O Galo’ demostrou a
súa faciana clásica,
comprometida e sabia.
Cun abano de máis de
vinte poñentes, en
actuacións seguidas,
logrouse unha convivencia
polícroma: alumnos a
gañar créditos, ouvintes a
debater e conferenciantes
maiormente áxiles e
extrovertidos ao público.

Que se debateu? Parte
moi notábel da temática
chaiá –un ensaísta
complexo e enciclopédico.
Mais os puntos quentes
das controversias ían cara
a cuestións de ética en
despregue:
homosexualidade,
feminismo, cristianismo e
galeguismo, enculturación
etc. Os debates foron a
animación, os grandes
temas evocados –ecoloxía,
antropoloxía, eséxese
bíblica– o miradoiro das
olladas de Chao.

Como alí afirmei,
temos no ensaista Chao
Rego un  “hermeneuta”
da realidade bíblica e da
eclesial. Un hermeneuta
que interpreta desde
análises científicas,
exhaustivas e estruturais.
Un hermeneuta ao estilo
de Orixes (s. III, un sabio
humorista ao Erasmo (s.
XVI), un humanista na
liña de M. Ficino, Pico
della Mirandola etc. O
ensaísmo galego acada en
Chao unha cresta difícil
de igualar pola amplitude,
variedade, complexidade e
quentura.

Agora ben,
quedariamos no
culturalismo se non
puxésemos no seu haber
aspectos de creatividade
eclesial e maxisterial.
Cofundador de
Encrucillada, 1977, dos
“Coloquios de
Parroquias,1966, das
“romaxes de cristiáns,
1978, de Irimia –gran
parte do renacer cristián
de Galiza; profesor de
galego e de filosofía desde
unha pedagoxía de
liberación e de confianza;
e antes, párroco
innovador no Ferrol.
Todo un activista. Ese é
Pepe Chao. Ben fai este
país ao xantar con el  e
festexar en común a
alegría do bo facer e dar
sen medida.♦♦

O acto criativo é sempre uma
transgressão do modelo, um
avanço para além do permitido,
um quebranto da norma. Sem
transgressão não há progresso,
tão só imobilismo e isso é a des-
truição da criatividade, a morte
do espírito. A luta dos indivíduos
pela sobrevivência é já uma
transgressão, mas a transgressão
criativa é a que faz panicar os es-
píritos acomodados porque care-
cem dum referente delimitador
de contextos, e tudo o relacionam
com a violência e a barbárie. Na
sua paranóia chegam a corrom-
per interessadamente o significa-
do das palavras de modo que
confundamos a utopia com o dis-
parate, o caos com a desordem ou
a anarquia com o desgoverno.

A transgressão tem diversas
formas de expressão e a eleição
que façamos é o que nos distin-
gue, mas a comunicação do acto
criativo precisa duma linguagem
que ao ser transgredida pode difi-
cultar a descodificação da mensa-
gem. Assim quando a trans-
gressão é muito explícita ou radi-
cal, gera no comum dos utentes
uma incómoda sensação que pode
manifestar-se tanto com uma ad-
miração snobe como com um re-
jeitamento feroz, mas só uns pou-
cos vão reflectir sobre o alcance
da transgressão e tirar conclusões.
Num primeiro contacto, se não é

um experimentado profissional ou
estudioso, é muito difícil identifi-
car todos os elementos que con-
formam a proposta transgressora e
portanto é impossível de decifrar
e compreender as múltiplas leitu-
ras possíveis da acção criadora. 

Sempre que assisto à estreia
duma obra minha presto muita
atenção aos comentários que es-
sa primeira audição suscita e
analiso o grau de controvérsia. O
mais desolador é a unanimidade,
a favor ou em contra, porque is-
so indica que é uma obra inútil,
de leitura simples facilmente re-
conhecível a través de outras
obras, que não precisa nem sus-
cita reflexões, que não gera cul-
tura, enfim, é uma perda de tem-
po, uma obra desnecessária. 

Nas culturas tradicionais a
transgressão está sempre implícita,
mas ao de leve, sem saltos nem
rupturas, e constantemente ligada
a uma utilidade práctica. Na actual
cultura popular urbana, ainda que
simule modernidade e inovação, a
transgressão é praticamente nula
porque os modelos não são gera-
dos pelos criadores senão pela in-
dústria globalizadora do lazer que
explora propostas reiterativas de
negócio massivo e alienante, em
conluio com o poder político.

Toda transgressão precisa du-
ma funda reflexão prévia por parte
do criador, de modo que a sua pro-

posta seja assimilável e finalmente
compreendida por um número sig-
nificativo de potenciais utilizado-
res. Provocar é muito fácil, violen-
tar também, mas para transgredir
para além da norma é preciso re-
flectir sobre o código de comuni-
cação de jeito que se assegure a re-
cepção da mensagem. Outra coisa
é a interpretação ou leitura que ca-
da um faça dessa mensagem e de-
pende sobretudo da informação e
cultura do indivíduo.

A transgressão criativa nem
sempre se faz acrescentando a
complexidade da linguagem ar-
tística, também pode ser por sim-
plificação ou redução. O arcadis-
mo –retorno ao modelo clássico
da natureza– com Metastasio a
frente louvando o prazer e a vida
material, é uma transgressão da
complexidade barroca que na
sua decadência já se transforma-
ra numa mera ostentação intelec-
tual. O classicismo de Haydn e
Mozart é a transgressão do pré-
dio musical culminado por Bach.

A Arnold Schönberg cabe-lhe
a honra de derrubar os históricos
muros da música tonal e abrir to-
do um mundo de possibilidades a
expressão culta da música oci-
dental. Ainda que para muitos is-
so foi uma ruptura violenta o cer-
to é que essa transgressão era já
uma realidade em Wagner
–Tristão e Isolda– e mesmo em

Brahms. Assim como Kandinsky
articulou a linguagem abstracio-
nista no “Ponto e linha sobre o
Plano”, Schönberg construiu um
novo código de comunicação pa-
ra dar coerência à linguagem ex-
pressamente atonal. É o sistema
dodecafónico, onde as doze notas
em que dividimos a oitava care-
cem de hierarquias. Um avanço
da recuperação semântica da
anarquia, o caos e mais a utopia.

Depois de um ano publicando
esta secção senti a necessidade de
aflorar aos leitores anónimos que
até agora não se manifestaram. E
daí que transgredisse a linguagem
no artigo “Melífluos xenofílicos”
buscando reacções diferentes das
habituais e por primeira vez recebi
parabéns e impropérios por igual.
Neste caso fiz a transgressão imi-
tando um arcadismo naif acorde
com a expressão melíflua dos ini-
migos da música culta galega, das
sebandijas do subsídio político ga-
leguicida, dos programadores e
exaltadores da maravilhosa músi-
ca estrangeira para silenciar a pró-
pria. Enfim, a voz melíflua dos
culturicidas. Obviamente a leitura
superficial, ou mesmo melíflua,
também eram possíveis.

Como já disse, na expressão
musical e artística em geral toda
norma que não possa ser trans-
gredida é desnecessária.♦

ant@soutelo.com

O Bardo na Brêtema                          Rudesindo Soutelo

Ars transgressoria

A división clásica dos motivos
gravados nas nosas laxes faise
entre temática abstracta e natura-
lista, a proporción daqueles é
maioritaria: coviñas, circos espi-
rais, labirintos.., xerando estes
inxente material bibliográfico.

Espirais hainas entre os mu-
ros castrexos de Santa Tegra, en
Torroña, no Coto das Sombriñas
ou no Monte Pedro da capital da
Ghalleira, pero sen dúbida as fi-
guras espirais máis impresionan-
tes consérvanse no Outeiro das
Rodas ou da Guerra da parroquia
de Louro en Muros, concello que
atesoura interesantes gravados
seudolabirintos no Monte Naraio
ou unha impresionante escena de
caza na Cova da Bruxa, trampa
incluída. Mais agora ocúpanos a
Laxe das Rodas que publicaran
Luís Monteagudo e Fernando
Alonso Romero na Primeira
Reunión Galega de Estudos clá-
sicos, alá polo 1979 entre Santia-
go e Pontevedra. Monteagudo
fornece uns marabillosos debu-
xos do petroglifo e Fernando
contribúe cunha hipótese sobre o
seu significado e uso: un calen-
dario solar-lunar.

A interpretación foi recibida
con mestura de incredulidade,
encollemento de ombreiros e so-
rriso polo baixo, máis por igno-
rancia que por unha análise fon-
da da proposta que consiste na
aceptación do coñecemento do
home primitivo da rexeneración

mensual da lúa e anual do sol,
daquela cada vintenove días e
medio e daquel cada 365 1/4, ha-
bendo entre os dous ciclos un
desfase de once días.

O animaliño, quizais cabalo,

á esquerda porta unha coviña -
representación da lúa ou do sol-
que vai iniciar o seu camiño,
mensual ou anual pola espiral
menor, de cinco voltas que se de-
senvolven de esquerda a dereita

que son os cinco meses do ano
que van do solsticio do verán -21
de xuño- ao de inverno que cae
no 21 de decembro, mes este con
menos horas de luz, co arco des-
crito polo sol máis pequeno do
ano, representado aquí pola volta
máis pequena da espiral.

Os meses que van de decem-
bro a xuño, fican representados
na espiral maior, de sete voltas
crecentes como o arco descrito
polo sol no alto do ceo. Segundo
Fernando as 65 coviñas que arro-
dean as espirais valen para un ci-
clo de cinco anos con trece me-
ses lunares de vinteoito días cada
un. Aquí prosegue a explicación
que agora obviamos.

Logo desta publicación no
1981 visitamos nos últimos tres
lustros os distintos gravados do
concello de Muros. Medrou o
matoeiro até facelos inaccesí-
beis, matoeiro foi pasto do devi-
das e a pesar do concello, das co-
munidades de montes, das aso-
ciacións de veciños, de próderes
e líderes e magnas campañas
culturais xunteiras, a pesar de
Neria e a pesar da cultura, da
memoria, do orgullo de pobo as
actuacións reducíronse a un le-
treiro en madeira ao pé do cami-
ño á Laxe das Rodas.♦

XOSÉ LOIS VILAR PEDREIRA é director
da Sección de Prehistoria e

Arqueoloxía do Instituto de Estudos
Miñoranos.

Xoias da Arte na Pedra                 Xosé Lois Vilar Pedreira

Calendario Lunar-Solar?

A Laxe das Rodas, de Louro, nun deseño de Luís Monteagudo.



ArArteixoteixo
� TEATRO

A GRANDE ILUSIÓN
Esta peza será representada
polo Teatro do Morcego es-
te venres 5 no Centro Cívico
Social. O venres 12, Teatro
do Atlántico presenta O En-
coro, de Connor McPher-
son baixo a dirección de Xu-
lio Lago e con música de
Rodrigo Romaní.

ArArzúazúa
� ACTOS

XORNADAS
DOS COGOMELOS
A asociación Ánxel Casal
organiza, por cuarto ano,
estes encontros cos que se
pretende informar sobre o
respecto á natureza e coñe-
cer o mundo dos cogome-
los. Este venres 5 ás 15:30
e o sábado 6 ás 10 h. saira-
se da Capela da Madalena
na busca e identificación
de cogomelos. O mesmo
sábado ás 18 h. procedera-
se á clasificación e exposi-
ción dos exemplares reco-
llidos no mesón A Painza
en Vadamil e, desde as 20
h, prepararanse diferentes
platos para facer unha de-
gustación.

O BarO Barcoco
� EXPOSICIÓNS

GONZALO GURRIARÁN...
...dignidade en tempo de si-
lencio é a mostra que pode-
mos ollar. na galería Sarga-
delos, onde permanecerá
até o 22 de novembro, co
gallo de cumprirse un sécu-
lo do nacemento deste mé-
dico barquense.

CambadosCambados
� TEATRO

TEATRO DO MORCEGO
A coñecida compañía re-
presenta o vindeiro domin-
go 14 na Sociedade Cultu-
ral Os vellos non deben de
namorarse, de Castelao.

CangasCangas
� TEATRO

LEDAÍÑA POLA
MORTE DO MECO
A compañía de Meiro, Bueu,
Silmaveira presenta esta pe-
za de Roberto Vidal Boda-
ño dentro do Festival de Te-
atro Afeccionado do Morra-
zo que organiza a asociación
cultural A Cepa, este venres
5 ás 22 h. no Auditorio Mu-
nicipal. O vindeiro venres
12 ollaremos á compañía
Atrezo de Vigo coa obra
Historias Peregrinas. Entra-
da á venda na billeteira do
Auditorio por 3 euros.

CastrCastro de Reio de Rei
� EXPOSICIÓNS

DO XACEMENTO AO
MUSEO...
...O proceso de recuperación
patrimonial no Castro de Vi-
ladonga, mostra que explica,
de xeito sinxelo, didáctico e
atractivo, as distintas fases
polas que pasa o patrimonio
arqueolóxico desde que se
descobre até que se garda ou
exibe. No museo do Castro
de Viladonga até finais de
ano de 10 a 19 h.

CedeiraCedeira
� TEATRO

OS CÁRCERES
DO OLVIDO
A compañía Produccións
Librescena vai representar
esta obra este sábado 6 no
Auditorio Municipal.

CervoCervo
� EXPOSICIÓNS

XOSÉ COLLAZOS
Até o este venres 5 podemos
podemos visitar, na Casa da
Administración de Sargade-
los, esta mostra do Retratis-
ta de Matamá, que recolle
35 fotografías, realizadas
durante a primeira metade
do século en terras ourensás.

AA CoruñaCoruña
� ACTOS

ÉTICA E CULTURA
DA SOLIDARIEDADE
A III edición deste ciclo de
conferencias, organizado po-
la Fundación Barrié, conta-
rá, este xoves 4 ás 20 h, coa
presenza de César Nombela
Cano, director da Cátedra
Extraordinaria MSD de Ge-
nómica y Proteómica e cate-
drático de Microbioloxía da
Facultade de Farmacia da U.
Complutense de Madrid, pa-
ra falarnos da Nova medici-
na no marco bioético.

TIZIANO. ALEGORÍA,
POLITICA E RELIXIÓN
O vindeiro mércores 10 po-
deremos escoitar na Funda-
ción Barrié a conferencia do

xefe de departamento de
Pintura Italiana e Francesa
até 1700 do Museo do Prado
Miguel Falomir, enmarca-
da dentro do ciclo Tiziano e
o legado veneciano no Mu-
seo do Prado, organizado
pola Fundación e os Amigos
do Museo do Prado.

� EXPOSICIÓNS

LUGRÍS VADILLO
Al pairo titula o pintor Ur-
bano Lugrís esta mostra de
pintura, dos dous últimos
anos, que podemos contem-
plar na galería Ana Vilaseco
até o 11 de novembro.

CRISTOBAL TORAL
O artista exhibe a súa obra
no Kiosko Alfonso até o do-
mingo 21 de novembro.

SIRO
O debuxante Siro López ten
unha mostra co seu traballo
pictórico máis privado (óleo
e pastel), ademais de debu-
xos, dos últimos cinco anos
na galeria Arte Imagen.

ICONAS DA GEORGE
EASTMAN HOUSE
A Fundación Barrié presenta,
en exclusiva para Europa, un-

ha coidada escolma de 239 fo-
tografías procedentes desta
institución de Rochester, en
New York, que amosa os pri-
meiros pasos e posterior evo-
lución da fotografía e o cine-
ma, desde os daguerrotipos de
1839 até os acontecementos
do 11 de setembro de 2001,
ademais de proxecións de
imaxes de clásicos do cine
mudo, como O Mundo Perdi-
do ou A pantasma da Ópera,
ou retratos da época dourada
de Hollywood. Obras de céle-
bres artistas como Robert
Capa, Dorotea Lange, Car-
tier-Bresson ou Nan Goldin,
entre outros, que poderemos
admirar até o 2 de xaneiro. Pa-
rellamente á mostra, realízan-
se diversos talleres didácticos
para escolares e visitas guia-
das para adultos. Máis infor-
mación en www.fbarrie.org.

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

� MÚSICA

GURU DEVA
Os coruñeses dan un con-
certo, xunto co grupo En

Ambar, este xoves 4 ás 22
h. no Playa Club.

LUZ CASAL
A artista ofrecerá un con-
certo este xoves 4 ás 21 h.
no Coliseum, no que vai ser
a súa única actuación na
Galiza dentro da xira de
presentación do seu novo
disco Sencilla Alegría.

IX CICLO DE NOVOS
INTÉRPRETES
A Fundación Barrié pro-
move estos concertos-con-
curso orientados a músicos
novos con gran potencial
interpretativo. O luns 8 ás
20:30 h. con entrada libre
poderemos escoitar á frau-
tista Mª Teresa Reibelo
González, que interpretará
obras de L. Ganne, S. Pro-
kofiev, T. Böhm, P. Hurel,
G. Telemann e F. Martin.

� TEATRO

PASO DE CEBRA
A compañía Ancora Pro-
duccións representará esta
peza desde o xoves 11 ao
sábado 13 no teatro Rosalía
de Castro.

AA EstradaEstrada
� TEATRO

DIONISIO GUERRA
Esta obra será representada
pola compañía Teatro Me-
ridional este venres 5 no te-
atro Principal.

FeneFene
� EXPOSICIÓNS

PAISAXES DO MAR
Na Casa da Cultura pode-
mos ollar as fotografias
submariñas realizadas por
David Deibe López.

FerrFerrolol
� CINEMA

CINEMA E MÚSICA
Continúa este ciclo, que se
desenvolve na sede do Ate-
neo en colaboración co co-
lectivo Opaíí!!, coa proxec-
ción, o martes 9 ás 20:30, de
Powaqqatsi: Vida en trans-
formación, segunda parte
da triloxía Qatsi, dirixida
por Godfrey Reggio e mu-
sicada por Philip Glass, na
que se tenta explicar, sen
apenas palabras, a situación
do mundo, orixe e futuro. A
entrada é de balde.

� EXPOSICIÓNS

MARUXA MARTÍN
Até o mércores 10 de no-
vembro poderemos ollar as
súas pinturas no Ateneo.

SUSANA RECIO
A galería Sargadelos acolle
unha mostra desta pintora ti-
tulada Estruturas, mundos lí-
quidos, até o 13 de novembro.

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.

FozFoz
� TEATRO

PRODUCCIÓNS
LIBRESCENA
O venres 5 presenta, na sala
Bahía, a peza As obras
completas de William Sha-
kespeare. O venres 12 po-
deremos ver Jalisia ¡mi
madriña!, de Volta e Dalle.

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

No máis cru do outono, que ben
parece inverno, hai que buscar
praceres perto da calor do lume.
Unha boa opción é combinar a
literatura de Ánxel Fole, que es-
trea biblioteca en Galaxia con

dous títulos, Historias que nin-
guén cre e Contos da néboa, cun
caciño de castañas asadas a lu-
me de foupa. E para superar os
arrepíos, un grolo de viño novo
fresco mais non frío.♦

Ánxel Fole e as castañasÁnxel Fole e as castañas
O O TTrinquerinque
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� MELINDA E ME-
LINDA. Parellas na trin-

tena con amores cruzados. Wo-
ody Allen respóndelle aos ana-
listas da súa filmografía e trata
de demostrar que comedia e
traxedia son dúas caras da mes-
ma realidade. Tamén hai algun-
ha chiscadela á política: a leoa
máis atrevida sexualmente per-
tence ao Partido Republicano. 

� SPUN. Un “cociñeiro”
de drogas e a súa noiva,

un pequeno traficante e a súa
compañeira, un correo, o seu
ligue e a súa ex noiva, dúas de-
pendentas, e unha lesbiana, son
os principais personaxes dunha
película sobre as drogas que se
presenta como audaz e ruptu-
rista cando só é moralista.

� COLATERAL. En teo-
ría unha película de ac-

ción sobre un asasino a soldo.
Na práctica unha fita algo pre-
tenciosa e un chisco longa que
non chega a adurmiñar o espec-
tador, pero case. Tom Cruise non

supera a súa medianía habitual.

� CUESTIÓN DE PE-
LOTAS. Un magnate de

centros deportivos quere facerse
co ximnasio máis cutre da cida-
de, pero atópase coa oposición
do propietario e dos seus únicos
5 clientes. Comedia delirante
con Ben Stiller (Algo pasa con
Mary) como malo. Despois dos
créditos, autocrítica humorística
do cinema comercial americano.

� HELLBOY. Despois do
primeiro intento, sesenta

anos despois, Rasputín e os nazis
regresan para invocar ao diaño e
aniquilar a Terra, pero terán que
enfrontarse a Hellboy, un demo
bo que traballa para o Goberno
contra as forzas ocultas. Ironía,
satanismo e ciencia ficción.

� DIARIOS DE MOTO-
CICLETA. A viaxe ini-

ciática de Ernesto Guevara, futu-
ro Che, por Latinoamérica, con-
tada por Walter Salles (Estación
Central do Brasil). Ben realiza-

da, con ritmo e bo sabor. Ás ve-
ces, con aires de documental,
conserva, porén, un guión con
bastantes convencionalismos.
Notábel aínda que non unha
obra mestra. Recomendábel pa-
ra mozos (o Che tiña daquela 23
anos) e para mozas: o actor que
o interpreta, Gael García-Bernal,
está como un pan.

� UNHA RAPAZA DE
JERSEY. A muller dun

executivo publicitario morre
no parto. O pai, sempre ocupa-
do, deberá atender a crianza.
Socioloxía hollywoudense co-
as normas de como comportar-
se en familia. Toques mínimos
de comedia e de irreverencia
para facela dixestiva.

�ROMA. Un escritor bona-
erense prepara as súas me-

morias e repasa aspectos da súa in-
fancia e xuventude de diletante.
Así saen a relucir os seus gustos li-
terarios e cinematográficos e as
súas relacións persoais. Boa pelí-
cula, mais un chisco longa.

� A MEMORIA DOS
PEIXES. Os peixes de

cores só teñen tres minutos de
memoria, uns recordos que son
tan fugaces como as relacións
que manteñen os protagonistas
dunha película que fai apoloxía
da parella, calquera parella:
heterosexual ou homosexual.

� MAR ADENTRO.
Moi recomendábel a no-

va película de Amenábar, galar-
donada en Venecia e máis pre-
miada aínda polo público gale-
go, de todas as idades e gustos,
que está a ateigar as salas. Para
nota a sensibilidade que mostra
Amenábar con Galiza. O noso
país foi un descubrimento para
o xoven director, que soubo re-
flectir atinadamente na obra. A
arquitectura da película sosten-
se, non obstante, sobre a perso-
nalidade orixinal de Ramón
Sampedro, persoa sen dúbida
singular, impregnada, non tan
paradoxalmente, de sentido da
vida e de unha potente retranca
autóctona.♦

CarCarteleirateleira

O grupo composto por Alfonso,
César e JuanMa está de xira para
presentar en directo Arty Party.
Este xoves 4 chegan á sala Capitol

de SANTIAGO; o venres 5 tocarán
no Playa Club da CORUÑA; e o sá-
bado escoitarémolos na Iguana
Club de VIGO.♦♦

ScharSchartztz
O multiusos Fontes de Sar de SANTIAGO
acollerá, este sábado 6, a II edición deste
festival, no que van estar presentes as me-
llores figuras do hip hop estatal. As portas
abriranse ás 17 h. para dar comezo ás 17:20
co galego Dj Tedu aos pratos, ao que lle
seguirá o madrileño Dano, acompañado
por Tommy Rock. Despois poderemos es-
coitar ao vigués Roty 340, xunto a Destro
187, que presentarán o recopilatorio Hip
Hop Gallego, producido pola web hhz-
pain.net. O presentador de todas as actua-
cións, Doble H, daralle paso aos barcelone-
ses Sondkalle co seu traballo Niños Robar
pechando a primeira parte do festival. So-
bre as 20:30 h. saltará ao escenario 11861
(principal) o mellor grupo de hip hop en ga-
lego, os Dios Ke Te Crew, e despois pode-
remos gozar da fusión dos vigueses Arma-
dillo; continuando coas rimas de INK (El
Shelar + El Galgo) e o colectivo de break
Boggi Bastards Crew, que amenizarán os
cambios dos catro últimos grupos. Na recta
final La Excepción presentará Cata Cheli,
seguiranlle os SFDK; despois o grupo máis
internacional do hip hop en español, Viola-
dores del Verso co seu disco R de Rumba;
para rematar, sobre as 3 da mañá, con La
Tosca (Rapsus + Hazhe + La Cloaka
Company) co seu Hijos de Puta para todo.
Haberá barras de comida e bebida, postos
de roupa e música, serigrafiado de mochilas
e, tamén, poderás distribuir a túa maqueta.
As entradas poden adquirirse, por 20 euros,
a través de internet en www.servicaixa.com
ou en Fat Fly e Gong de Santiago; Porto-
bello, Noni´s ou Moloko na Coruña; en
Gong, Elepé, e Urbanz de Vigo; e nas ten-
das Tipo de Santiago, Ferrol, Lugo, Ponte-
vedra, Ourense ou Vigo. Máis información
en www.microfest.net.♦

MicrMicrofestofest

Nai
emigrante,
Nipomo,
California,
de Dorothea
Lange, que
podemos
contemplar
na mostra
da
Fundación
Barrié da
CORUÑA,
Iconas da
Gerobe
Eastman
House.



GondomarGondomar
� ACTOS

TERTULIAS DO IEM
Teñen como protagonistas a
Francisco Iglesias, Patrón
Maior da Confraría do Gro-
ve; e a Pablo Villar, Xerente
da Confraría de Cangas,, que
farán balance do desastre do
Prestige e do inicio do mo-
vemento Nunca Máis, no seu
3º aniversario. Poderemos
escoitalos este venres 5 ás
20:30 h. no Pazo da Escola
no Barrio de Moreira en Ma-
ñufe. Máis tarde haberá unha
cea para a que se pode facer
reserva no telf. 629 890 320.

� TEATRO

O CASO
DA RÚA LOURCINE
Poderemos ver esta peza re-
presentada por Teatro do
Morcego o sábado 6 no Au-
ditorio Municipal.

Illa de Illa de ArArousaousa
� EXPOSICIÓNS

TEXTOS E TEXTURAS
A Casa do Concello acolle
esta mostra, do pintor Anto-
nio Millán Torrado, sobre a
palabra, a memoria e os xei-
tos de comunicación, na que
todos os cadros conteñen le-
tras, palabras ou frases. Até
o venres 19, día do afundi-
mento do Prestige, tema ao
aluden moitos dos traballos.

LugoLugo
� EXPOSICIÓNS

LATITUDES II
A mostra de Álvaro Negro
e Almudena Fernández
pode visitarse na fundación
Caixa Galicia.

NarónNarón
� TEATRO

A PAZ DO CREPÚSCULO
Talía Teatro actúa este sá-
bado 6 no Auditorio Muni-
cipal. O luns 8 e martes 9
poderemos ver a versión do
Lazariño de Tormes de Te-
atro do Morcego.

NoiaNoia
� TEATRO

TROIANAS
Teatro de Ningures actúa
o vindeiro venres 12 no co-
liseo Noela.

OleirOleirosos
� EXPOSICIÓNS

LUCÍA BORRALLO
A coruñesa mostra os seus
óleos e acrílicos na Casa
Charry até o 16 de novem-
bro. A pintora non se encadra
en nengún estilo, cousa que
sucede, tamén, coa temática.

OurOurenseense
� EXPOSICIÓNS

ANALOXÍAS ORGÁNICAS
O artista vigués Jorge G.

Perianes inaugura con esta
mostra individual Alterarte,
o novo espazo para a arte
do Campus Universitario.

CONCHA LAGOA
A fotógrafa mostra a súa
obra, baixo o título de Ve-
nus, no Ateneo (Edificio
Torre, Curros Enríquez 1).

As PontesAs Pontes
� TEATRO

NADARÍN
Títeres Trompicallo repre-
senta esta peza o venres 5
no auditorio Cine Alovi.

PontevedraPontevedra
� EXPOSICIÓNS

DE GUERCINO A
CANOVA
A mostra O trazo dos mes-
tres permanecerá, até o 6 de
novembro, na sede da fun-
dación Caixa Galicia.

� TEATRO

BICOS CON LINGUA
Peza escrita por Suso de To-
ro, Cándido Pazó, Avelino
González e Xabier Lama,
entre outros, coa que a com-
pañía Talía Teatro destaca a
situación que atravesa o em-
prego do galego en diferen-
tes facetas das nosas
vidas,sempre cun necesario

e gratificante sorriso, de
amor e respecto pola lingua.
Poderemos vela este xoves
4 no teatro Principal.

O PorriñoO Porriño
� EXPOSICIÓNS

MEMORANDUM
O colectivo cultural com-
postelán Sapoconcho pre-
senta, no Liceum, esta mos-
tra na que podemos ver o
estado creativo dos seus
compoñentes. Até o 1 de
decembro tamén podemos
admirar o traballo artístico
de Brais Ocampo.

� MÚSICA

SEPTIEMBRE NEGRO
A veterana banda heavy pre-
senta a súa segunda maqueta
este venres 5 ás 23 h. no Li-
ceum. Entrada de 3 euros con
maqueta e 1 euro sen ela. O
vindeiro venres 12 podere-
mos gozar da mellor salsa
cubana con Los D´Orlando.

RibadaviaRibadavia
� EXPOSICIÓNS

IMAXES DE GALIZA
Podemos ver esta mostra no
Museo Etnolóxico até o 8
de novembro. O mesmo lu-
gar acolle unha retrospecti-
va fotográfica sobre o etnó-
grafo Xaquín Lorenzo,

Xocas, a quen este ano se
lle adicou o Día das Letras.

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

A FACTORÍA TEATRO
Os máis cativos poderán
gozar coa peza Iesi cebola
contra a doutora Rabia
Rabiña o venres 5 na casa
da cultura Pintor Lloréns.

SamosSamos
� EXPOSICIÓNS

HISTORIA DE DÚAS
RESTAURACIÓNS
Esta mostra fotográfica
amósanos, até o 31 de de-
cembro, as reconstrucións
feitas, en 1880 e 1951, no
mosteiro de San Xulián.

SantiagoSantiago
� ACTOS

II CONGRESO LUSO-
GALEGO DE ESTUDOS
XORNALÍSTICOS
A sección de comunicación
do Consello da Cultura Ga-
lega organiza estes encontros
en torno ás relacións comu-
nicativas, xornalísticas e cul-
turais entre Portugal e Gali-
za, que se van celebrar este
xoves 4 e venres 5. Nel van
participar escritores, especia-
listas de universidades ga-
legas, portuguesas e doutras

partes do Estado, e investiga-
dores en comunicación.

VARIACIÓNS NUBE
Este libro de Salvador Gar-
cía-Bodaño, editado por A
Nosa Terra, será preentado
o vindeiro xoves 11 na gale-
ría Sargadelos ás 20:30.
Ademais do autor, estarán
Carlos Negro, Teresa Sea-
ra e Cesáreo Sánchez.

� CINEMA

CINEUROPA
A décimo oitava edición
deste festival, no que se van
proxectar máis de sesenta
filmes, inaugúrase este xo-
ves 4 de novembro no tea-
tro Principal coa estrea ab-
soluta para todo o Estado
da fita alemana Head-on,
dirixida por Fatih Akin e
gañadora do Oso de ouro
na última Berlinale.

� DANZA

RETRATOS EN SERIE
A sala Nasa acolle desde
este xoves 4 ao sábado 6 a
representación deste espec-
táculo, da man da compañía
madrileña Elena Alonso.

AMARDUELE
Se a columna é o eixo da no-
sa estrutura, o amor é a co-
lumna das nosas vidas. Pra-
cer e dor, un labirinto cheo
de curvas onde ás veces é di-
ficil distinguir que é que, pe-
ro que, como di a canción de
Chavela Vargas, “amar duele
y vivir sin amor, no se pue-
de”. Desde o xoves 11 ao sá-

bado 13 ás 22 h. no teatro
Galán poderemos gozar des-
te espectáculo da compañía
barcelonesa Lapsus, dirixi-
do e interpretado por Alexis
Eupierre e con música en
directo de Marc Egea.

� EXPOSICIÓNS 

BERNARD PLOSSU
Podemos ollar esta mostra
na Igrexa da Universidade.

20+1
Artistas Portugueses nas
coleccións do CGAC é o tí-
tulo desta mostra que pre-
senta, até o domingo 14, os
traballos máis destacados
da arte lusa das últimas dé-
cadas pertencentes aos fon-
dos do museo e á colección
da Fundación Arco.

CARME CADARSO
Podemos coñecer a súa
obra, até o venres 19, na ga-
lería Paloma Pintos.

A GANDARÍA,
TESOURO DE GALIZA
No Museo do Pobo Galego
poderemos ollar, até o 30 de
decembro, esta mostra na que
se destaca a relevancia do
sector gandeiro, especial-
mente o vacún, na economía
e na cultura popular. No mes-
mo lugar permanecerá até a
mesma data unha retrospecti-
va de Otero Besteiro.

DE OCA A OCA... POLO
CAMIÑO DE SANTIAGO
As fotografías de Luisa
Rubines permanecerán no
Museo das Peregrinacións.
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O Outono Fotográfico enche de
imaxes o país. En OURENSE po-
demos ollar: na Casa de Xuven-
tude, até o 13 de novembro, as
imaxes de persoas de Marta Ca-
pote tituladas Pararse e ver; nes-
te mesmo lugar e até o 15 de no-
vembro, está Innocent eyes, de It-
xaxo Torrontegui, sobre a ollada
ilusionada das crianzas; continua-
mos na Casa da Xuventude para
ollar o Certame de Fotografía
03, até o 15 de novembro; no Mu-
seo Municipal até o 14 de no-
vembro, O Papagaio: a pegada
dos sentidos, de Maribel Lon-
gueira sobre a demolición das
rúas do Papagaio e Tabares da
Coruña (a realidade controvertida
do comercio protagonizado polos
corpos das mulleres); neste lugar
tamén se atopa a mostra Ourense
en pé de foto até o 14 de novem-
bro; na libraría Eixo até o 14 de
novembro, Luces do ceo, de Pao-

lo Ochner sobre a espontaneida-
de que ofrece a bóveda celeste;
no Edificio Politécnico do Cam-
pus, até o 15 de novembro, O la-
bor que outros deberían facer, de
José Rdguez. Romai sobre o tra-
ballo da ONG Comité Cidadán
Anti Sida; na galería Visol até o
10 de novembro, Luz de agosto,
de Plácido L. Rodríguez, un
percorrido por diferentes países;
no café-cultural Auriense até o 15
de novembro, Escóitame, de
Luís A. Rdguez. Álvarez, intres
roubados de escenas da vida e da
rúa; no café Cátedra até o 30 de
novembro, Patagonia, cielos del
sur, de Rafa Ruíz; na Fundación
Caixa Galicia até o 15 de no-
vembro, Ons, nao atlántica, de
Xosé Rañó, as xentes da illa e as
súas paisaxes; no Ateneo até o 26
de novembro, A memoria do xeo,
de Guillermo de Rueda, sobre
as transicións políticas e econó-

micas de Europa a finais do s.
XX e o cambio dinástico en Ma-
rrocos; na galería Volter até o 30
de novembro, Barceloca, de An-
tón García de Budiños, sobre a
cidade catalá; no C.C. da Depu-
tación até o 14 de novembro, II
concurso anual de fotografía
Purificación García; no Studio
34 até o 15 de novembro, Cousas
do meu pobo, colectiva sobre o
mundo rural galego; no Liceo até
o 15 de novembro, IV concurso
de fotografía do Clube Alpino
Ourensán; na Asoc. Xuvenil
Amencer até o 27 de novembro,
As lembranzas do camiño, co-
lectiva sobre o Camiño de Santia-
go; na cafetaría Princesa até o 30
de novembro, VIII certame de
fotografía Viña do Campo. Ade-
mais, cursos, concursos, proxec-
cións... para o que se pode consul-
tar www.outonofotografico.com.
En SANTIAGO, na Casa das Cre-

chas até o 30 de novembro, Ame-
moria da terra, de Pilar Moreno
Carnota, unha visión sobre a
morte na Galiza. En LUGO, no
Edificio Admnistrativo da Xunta
até o 15 de novembro, Unha via-
xe ao sur, de Miguel Fraga Vila,
unha viaxe por Marrocos. No
BARCO DE VALDEORRAS, na Sala
de Caixanova até o 15 de novem-
bro, Tipos mexicanos, de José L.
Cacho López. En VERÍN, na Ca-
sa do Escudo até o 16 de novem-
bro, Vietnam, de José A. López
Martínez, unha viaxe desde Sai-
gón á fronteira chinesa. En
CHANTADA, na Casa da Xuventu-
de até o 19 de novembro, Graffi-
tis. Arte urbano, de Francisco
Menjívar Pastor; na Casa da
Cultura até o 30 de novembro,
Fotografías submarinas FE-
GAS 03. No CARBALLIÑO, no
Auditorio até este domingo 7 de
novembro, As cores do mar de

Galiza, de José Luís González;
na Casa do Concello até o 30 de
novembro, Adultos á forza, co-
lectiva de INTERMON sobre a ex-
plotación da infancia. En CELA-
NOVA, no Antigo Cárcere até o 15
de novembro, Celso Emilio, ima-
xes e poemas. Na POBRA DE TRI-
VES, no Centro de Interpretación
Histórico Cultural até o 30 de no-
vembro, Terras de Trives, outros
tempos, dos anos 1875-1950 de
fotógrafos de renome. En XINZO
DE LIMIA, na Casa da Cultura até
o 15 de novembro, Concerfoto,
de Héctor Fdez., Nando Mau-
riz e Ánxel Trillo. Na CORUÑA,
na Escola de Imaxe e Son até o 30
de novembro, Coas propias
mans: imaxes dactilares, a pri-
meira experiencia fotográfica do
alumnado após construir a súa
propia cámara. Hai moitas máis
exposicións e actos dos que ire-
mos informando.♦

Outono FotográficoOutono Fotográfico

ServidorServidor
de dous amosde dous amos
Este venres 6 a compañía Galileo
vai representar no CC Caixanova
de VIGO esta peza de Carlo Gol-
doni, dirixida por Pedro Rubín; o
sábado 13 estará no pazo Emilia
Pardo Bazán de SANXENXO.♦♦

Schsss... calmaSchsss... calma
Fulano, Mengano e Citano actú-
an este venres 5 no Edificio de
Servizos Múltiples de CULLERE-

DO; o vindeiro venres 12 podere-
mos ollalos no Auditorio Munici-
pal do CARBALLIÑO.♦♦

Así que pasenAsí que pasen
5 anos5 anos
A peza de F. García Lorca, dirixida
por Ánxeles Cuña Bóvedo, chega
este venres 5 ao Auditorio Municipal
do CARBALLIÑO da man de Sarabe-
la Teatro; o vindeiro venres 12 po-
derémola ver na Área Panorámica
de TUI; e o sábado 13 estará no Au-
ditorio Municipal de GONDOMAR.♦♦

TEATEATROTRO

Latitudes II
é a mostra
de Álvaro

Negro e
Almudena
Fdez. que
podemos
ollar na

Fundación
Caixa

Galicia de
LUGO.

Septiembre Negro toca  este venres 5 no Liceum do PORRIÑO.

Bernard
Plossu
mostra
as súas
fotografías
na Igrexa
da Univer-
sidade en
SANTIAGO.



RAFAEL DIÉGUEZ
O artista cubano presenta a
mostra Lembranzas, com-
posta dunha fermosa colec-
ción de plumas e tintas chi-
nesas sobre personaxes po-
pulares, no hotel Porta do
Camiño até o domingo 7.

MING YI CHOU
Natural de Taiwan, vive e
traballa en Sevilla. Diploma-
do en deseño e licenciado en
Belas Artes, a súa pintura vai
desde uns comezos mironia-
nos, pasando por un animis-
mo de raiz asiática, até a ac-
tual fluidez orgánica. Na no-
va sala de arte DF (Rúa de S.
Pedro 11) até este venres 5.

COSME III DE MÉDICIS
O Xacobeo presenta no mu-
seo Diocesano, até o 17 de
xaneiro, esta mostra, titulada
A viaxe de Cosme III de Mé-
dicis a Compostela, na que
poderemos contemplar a obra
de Caravaggio O prende-
mento de Cristo, traída expre-
samente desde o Museo Na-
cional de Odessa en Ucraina.

AS VERBAS DA PINTURA
Esta mostra, que se encontra
no CGAC, quere revisar a re-
lación entre literatura e pintu-
ra moderna, utilizando como
vehículo os chamados libros
de arte, é dicir, libros ilustra-
dos por un pintor mediante
algún dos procedimentos de
estampación artística.

AUSENCIAS E MEMORIA
É unha mostra fotográfica,
na que participan Maruxa
Fdez. Llamazares, Enri-
que Lista, Manuel Sendón
e Xosé L. Suárez Canal,
que poderemos contemplar
no Auditorio de Galicia até
o 7 de novembro.

NANCY SPERO
No CGAC encóntrase a mos-
tra O peso do corazón fronte
á pluma da verdade, na que
se presenta o traballo da ar-
tista norteamericana, por pri-
meira vez no Estado. Cunha
importante carreira ao longo
de máis de cinco décadas, re-
coñecida como unha das lí-
deres da arte feminista, pode-
remos 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 co-
lección de pintura catalá da
Fundación Thyssen-Borne-
misza até o 6 de novembro. A
obra de autores fundamentais
da arte española do s. XIX
como Mariano Fortuny,
Ramón Casas, Isidro No-
nell, Joaquin Torres-Gar-
cía, Anglada Camarasa, en-
tre outros, dan unha idea da
calidade desta mostra.

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.

A MULLER
NA OBRA DE GRANELL
Poderemos contemplar no
Museo Granell, até o 13 de
decembro, esta retrospecti-
va na que, a través de 100
obras do artista, se tenta
amosar a influencia do xé-
nero feminino, tanto na súa
produción plástica como li-
teraria.

� MUSICA

ORQUESTRA SINFÓNICA
DE GALICIA
Vai dar un concerto este xo-
ves 4, ás 21 h. no Auditorio
de Galicia, baixo a direc-
ción de Víctor Pablo Pérez.

WAGON COOKIN´
Xavier e Luis Garayalde,
rodeanse de prestixiosos
músicos brasileiros como
Mariella Santiago, Joatan
Nascimento, Rowny Scott,
Gilberto Gil Santiago e
Bruno Aranha, e máis o
nixeriano afincado en Lon-

don Xantoné Blacq, para
presentar en directo o disco
Everyday life este venres 5
ás 22:30 h. na sala Capitol.

SONS DA DIVERSIDADE
Este ciclo de concertos do
concello, que se desenvolve
no Auditorio de Galicia até

decembro, tráenos desde as
Terras Altas de Escocia este
sábado 6, aos míticos Caper-
caillie para presentar Choice
Language, disco antolóxico
con dez anos da súa música,
no que misturan tradición e
novas tecnoloxías. Entradas
no propio Auditorio de 12 a

14 e de 17 a 20 h. por 12 eu-
ros (6 para estudantes e xubi-
lados) e nos telf. 981 571 026
e 981 573 979. Máis infor-
mación en http://sons.santia-
godecompostela.org.

� TEATRO

¡NO!
As cores da vida, as luces do
tempo, os cambios que non
son cambios... todo parece
levarnos ao mesmo lugar: o
“No”, o noso “no” que non
nos deixa vivir en liberdade e
que nos aliena. O “non” que
nos impide avanzar, sorrir,
chorar, pedir perdón. Podere-
mos gozar con esta peza de
Noescafé Teatro desde o xo-
ves 11 ao domingo 14 na sa-
la Yago (consultar horarios
en www.salayago.com).

TTuiui
� EXPOSICIÓNS

XAIME FUENTES
Inaugura, este venres 5 ás
20:30, cun pequeno concer-
to de música tradicional a
cargo de Mª Xosé López,
unha mostra das súas pintu-
ras e esculturas na galería
Trisquel e Medulio, onde
permanecerá até o 27 de
novembro.

� TEATRO

ENSALADA
DE MOSQUITO
A compañía Tirinautas re-
presenta esta obra este ven-

res 5 na Área Panorámica.
No mesmo lugar podere-
mos ver, o vindeiro mérco-
res 10, Eu así non xogo! de
Talía Teatro.

VVigoigo
� ACTOS

ARTELLANDO...
PARA NEN@S
Programa que ofrece o
MARCO para achegar a ins-
titución e a arte á socieda-
de. Os sábados 6 e 13 ás 12
h. no Laboratorio das Artes
continúan os contacontos e
obradoiros para crianzas de
3 a 8 anos; e os domingos 7
e 14 os máis cativos (acom-
pañados) poderán gozar
con diversos obradoiros
plásticos. Máis  informa-
c ión  en  www.marcovi-
go.com.

� CINEMA

ARTFUTURA 2004
O salón de actos do MAR-
CO acolle unha nova edi-
ción deste festival de imaxe
e creación dixital, no que
poderemos este xoves 4 e o
sábado 13 ás 20 h. Full
Motion Theater, Arte +
Pensamento e unha retros-
pectiva de Richard Fen-
wick. O venres 5 e xoves
11 presenta os audiovisuais
Funnies Futura, Imaxe
Futura I e Imaxe Futura
II. E os sábados 6 e 13 Art
Futura Show 2004 e 3D
Infografía en España.

X PREMIO ANTONIO FRAGUAS
Promovido pola Asociación do Traxe Ga-
lego para un mellor coñecemento do traxe
galego, dispón dúas categorías: unha para
traballos analíticos, cunha dotación eco-
nómica de 1.200 euros; e outra para tra-
ballos descriptivos, dispóndose de 600
euros para o gañador. Consideraranse na
modalidade de traballos descriptivos
aqueles que, recuperando traxes, especifi-
quen a materia con que están feitas as pe-
zas, medidas, patróns, onde se atoparon,
onde están actualmente e de que época é
cada unha das pezas analisadas, pero evi-
tando elevar esas pezas ou esos traxes, sen
máis documentación que a confirme e
complemente, á categoría absoluta para
unha terra ou unha época. Estarán dentro
da modalidade de traballos analíticos
aqueles nos que ademais se investigue
quen fixo o traxe, con que mecanismos,
como traballaba, en que área distribuía a
produción. Nesta categoría de investiga-
ción recoméndase non só a recolleita e ca-
talogación das formas (incluindo a pescu-
da en inventarios post-mortem, na tradi-
ción oral ou na iconografía), senón tamén
a investigación verbo das crenzas e valo-
res relacionados co traxe, da influencia na
indumentaria dos poderes relixiosos, eco-
nómicos e políticos, e finalmente dos as-
pectos sociolóxicos, coma o dos artesáns

da nosa indumentaria (zoqueiros, costu-
reiras, etc...). Os traballos presentaranse
en galego, nun sobre pecho no que conste
un lema, e sen asinar, xunto con outro so-
bre pecho co mesmo lema no exterior (no
que se incluirán os dados persoais do au-
tor), acompañados da documentación ou
fotografías que se consideren necesarias.
Enviaranse antes do 30 de novembro, por
correo certificado, á sede da Asociación
do Traxe Galego sita na rúa Atalaia 2, bai-
xo 15704 de SANTIAGO DE COMPOSTELA.

A MAXIA DO MAR
A Fundación Ecomar organiza este con-
curso de contos a nivel estatal, dirixido a
estudantes de 5º e 6º de primaria, sobre o
tema Que ben che senta o peixe, co ob-
xectivo de conscienciar os máis novos da
importancia de comer peixe e de de-
fender e protexer o meio mariño. Na rea-
lización do conto, texto e ilustracións, te-
rá que participar a aula completa, baixo a
supervisión dun profesor ou titor respon-
sábel do proxecto, podendo presentar un
único conto por aula, que deberán axus-
tarse estritamente as normas estabeleci-
das para a súa realización no libro de re-
glas Como escribir un conto. Os gaña-
dores do concurso gozarán de forma to-
talmente gratuita de 6 días de actividades
meioambientais e deportivas nunha das

sedes designadas pola fundación á beira
do mar. O prazo de presentación remata o
1 de decembro. Para inscricións e máis
información consultar www.fundacione-
comar.org ou chamar ao 91 350 44 85.

XI PREMIO ÁLVARO CUNQUEIRO
O Concello de Lalín e a asociación Ami-
gos da Cociña Galega promove este cer-
tame de xornalismo gastronómico, no
que poden participar todos aqueles escri-
tores e xornalistas que publicaran libros,
artigos, entrevistas ou comentarios, en
galego ou castelán e nos distintos meios
de comunicación, sobre temas relaciona-
dos coa gastronomía galega nos últimos
catro anos. Os traballos, de carácter iné-
dito, deberán ser presentados, ben polo
seu autor, ben por por terceiras persoas
ou entidades, aportando seis exemplares
que xustifiquen a súa opción ao premio,
e un escrito dirixido ao alcalde-presiden-
te do Concello de LALÍN co nome, dados
persoais, teléfono de contacto e currícu-
lo do autor, e no seu caso, tamén do pre-
sentador. Se se trata de artigos xornalísti-
cos chegará o xornal orixinal completo e
cinco fotocopias do artigo e , en caso de
traballos de radio ou televisión, adxunta-
ranse seis fitas gravadas, CDs ou DVDs,
acompañadas dunha certificación expe-
dida polo director da emisora ou canle.

Para a categoría de páxinas electrónicas
bastará un escrito no que se indique o en-
derezo correspondente. O prazo de pre-
sentación remata o 10 de decembro.
Máis información en www.lalin.org.

X PREMIO VICENTE RISCO
Co obxectivo de honrar a memoria do
ilustre persoeiro e de axudar á consolida-
ción da nosa cultura e á normalización
lingüística do galego, os concellos de
Allariz e Castro Caldelas e máis as fun-
dacións Sotelo Blanco e Vicente Risco
organizan este certame de ciencias so-
ciais, dotado con 6.000 euros, ao que po-
de concorrer calquera persoa que o dese-
xe, sen distinción de nacionalidade ou
idade, que presente os seus textos, de ca-
rácter inédito, en lingua galega conforme
ás normas da RAG e que traten do estu-
do do ámbito galego desde o punto de
vista da historia, antropoloxía, sociolin-
güística, economía, socioloxía ou outra
disciplina das ciencias sociais. Os traba-
llos terán unha extensión mínima de cen-
to cincuenta páxinas e máxima de tres-
centas, tamaño folio e mecanografadas a
duplo espazo, e presentaranse por quin-
tuplicado, en sobre pecho e baixo plica,
na fundación Sotelo Blanco (San Marcos
s/n 15820, SANTIAGO DE COMPOSTELA)
antes do 15 de decembro.♦
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Que se celebra en OURENSE do 6
ao 13 deste mes nos cines Dú-
plex, Novocine, Principal, Lau-
ren e no CC da Deputación.Ase-
sión inaugural será este sábado
ás 21:30 no teatro Principal, on-
de se proxectará Conversaciones
con mamá. Tamén o sábado e
nas salas citadas, poderemos
ollar: Secretary, de Steven Shain-
berg; Mujeres insumisas, de Al-
berto Isaac; Casa de los babys, de
John Sayles; Baran (Chuvia), de
Majid Majidi; El tiempo del lobo,
de Michael Haneke; Midnight,
de Walter Salles e Daniella Tho-
mas; Country of my Skull, de
John Boorman, todas ás 17 e 20 h
e algunhas delas á 1; El viaje ha-
cia el mar, de Guillermo Casano-
va; El tren de Zhou Yuv, de Sun
Zhou; Ser y tener, de Nicolas

Philibert; Sesión de Curtas 1;
Whale rider, de Nick Caro; León
y Olvido, de Xavier Bermúdez, ás
23 h, algunhas delas tamén á 1,
xunto con Llamada perdida, de
Takeshi Miike. O domingo 7, en
sesións de 17, 20 e 23 h. reitera-
ranse algunhas destas fitas; faran-
se as Sesións de Curtas 2 e 4; re-
alizase unha homenaxe a J. Sa-
cristán coa proxección de Bar El
Chino, de Daniel Burak; e, ta-
mén, poderemos contemplar
Temporada de patos, de Fernan-
do Eimbcke. O luns 8 serán as
Sesións de Curtas 1, 2, 3, 4 e 7;
realizarase unha homenaxe a Pi-
lar Miró coa proxección de El
crimen de Cuenca e unha mesa
redonda; e incorpóranse as fitas
Bombón, el perro, de Carlos So-
rín; Salvador Allende, de Patricio

Guzmán; El invasor, de Beto
Brant; Bela donna, de Fabio Ba-
rreto; Cuatro días de septiembre,
de Bruno Barreto; Nicotina, de
Hugo Rodríguez; Dreams of
dust, de Sepideh Farsi; L’isola,
de Costanza Quatriglio; El regre-
so, de A. Zvyagintsev; Esta no-
che cenamos como Dios, de Ma-
nuel Rguez. Glez. e a curta El pa-
tio, de Francisco L. Rivera, sendo
alguns dos actos no CC da Depu-
tación. O martes 9 as Sesións de
Curtas son a 3, 5, 6, 7 e 8; incor-
póranse as fitas Frío sol de in-
vierno, de Pablo Malo; O xogo
das mensaxes invisíbeis, de J.
Pinzás; Santa Liberdade, de
Margarita Ledo; Munfeld, de
David Glez; Fisterra, de X. Vi-
llaverde; Contra la pared, de Fa-
tih Akin; Underground, la ciu-

dad del arco iris, de Gervasio
Iglesias; Los últimos gaiteros de
La Habana, de E. Daranas e N.
Vázquez; Días de cartón, de Ve-
rónica Souto; e Los sin tierra, de
Miguel Barros. O mércores 10,
Sesións de Curtas 1, 5, 6, 7 e 8;
incorporándose as películas Bue-
na vida - Delivery, de Leonardo
di Cesare; Días de voda, de J.
Pinzás; Machuca, de Andres
Wood; La gran seducción, de
J.F. Pouliot; El mundo a cada ra-
to, VV AA; Malas intenciones,
de Furumaya Tomoyuki; Muerte
de un ciclista, de J.A. Bardem;
Las maletas de Tulse Luper 2, de
Peter Greenaway; El cuarteto, de
Fabio Barreto; Gary Cooper que
estás en los cielos, de Pilar Miró;
Apuntarse a un bombardeo, de
Javier Maqua; Behin enemy li-

nes, de Dov Hil-Har; Stan-
dards, de D. Boord e L. Valdo-
vino; e Maquiladoras, de Ger-
mán Reyes. E o xoves 11 as Se-
sións de Curtas 5, 6 e 8; as pe-
lículas novas fitas Ae fond kiss,
de Ken Loach; Nena, de Xabier
Bermúdez; Tacholas, un actor
galaico-porteño, de José Santi-
so; Capturin an Friedmans, de
Andrew Jarecki; A lenda da
doncela, de J. Pinzás; Persi-
guiendo sueños, de Ed Radtke;
La vida es un milagro, de Emir
Kusturica; Freedon2speak, VV
AA; e unha mesa redonda sobre
Tacholas. O festival vai acom-
pañado de encontros, presenta-
cións, xornadas... Existen uns
bonos para 10 sesións por 24
euros. Máis información no
telf. 988 224 127.♦♦

IX Festival Internacional de Cinema IndependenteIX Festival Internacional de Cinema Independente

O grupo
escocés

Capercaillie
toca este
sábado 6
dentro do
ciclo Sons
da Diver-
sidade en

SANTIAGO.

Xaime
Fuentes
colga os
seus cadros
na galería
Trisquel e
Medulio
de TUI.

LOUIS
ALTHUSSER
O libro
sobre o
filósofo
marxista
francés,
escrito por
Francisco
Sampedro,
será
presentado
este venres
5 ás 8 do
serán na
Casa do
Libro de
VIGO, coa
presenza
de X.L.
Méndez
Ferrín,
Jorge
Álvarez
Yagüez e
o autor.



� EXPOSICIÓNS

SANTIAGO.
LUZ E VIDA
Tono Arias, Vari Caramés,
Xurxo Lobato, Tino Mar-
tínez e Juan Rodríguez son
os que asinan este traballo
fotográfico sobre o mundo
xacobeo. Na Casa das Artes
até o 30 de novembro.

ÁLVARO NEGRO
O artista lalinense mostra os
seus últimos traballos na ga-
lerái VGO até o 19 de no-
vembro. Cadros realizados
sobre diferentes soportes,
tea, aluminio... onde a cor e
composición son as pautas.

MOSTRA DE RECICLAXE
A Ludoteca da Casa da Xu-
ventude alberga unha mostra
dos traballos realizados polas
crianzas (de 7 a 12 anos) que
alí acuden a pasar as tardes
do inverno. Até este venres 5.

ANTONIO QUESADA
O pintor galego amosa a súa
obra na sala do CC Caixa-
nova até o 7 de novembro.

DE PARÍS
Á COSTA AZUL
Na sala do CC Caixanova
poderemos admirar obras de
Van Gogh, Renoir, Manet
ou Pissarro entre outros.

ARTE DE
AMÉRICA LATINA
O CS Caixanova reune, até o
9 de xaneiro, unha excelente
mostra de máis de 140 pintu-
ras, esculturas e fotografías

de 80 artistas latinoameri-
canos contemporáneos da
talla de Diego Rivera, Ho-
racio Coppola, Botero, Ba-
rradas, Tarsila de Amaral,
Vicente Rojo, ou Torres
García, ademais de artistas
emerxentes cunha amplia
proxección internacional,
pertencentes ao museo do
Centro de Arte Reina Sofía.

CASTRELOS OCULTO
ACasa das Artes amosa unha
escolma das obras na reserva
do museo municipal Quiño-
nes de León. No mesmo lugar
podemos ollar a mostra O
Camiño Portugués da costa,
organizada pola asociación
Amigos de los Pazos.

XOGOS DE AUGA
Begoña Pérez-Herrera
Moreno mostra a súa obra
na Casa Galega da Cultura.

ÁNGEL NÚÑEZ
Este artista presenta o seu
traballo na galería Bacelos
(Progreso nº3).

ISAAC DÍAZ PARDO
Até o 14 de novembro a
Fundación Caixa Galicia
amosa as obras do fundador
de Sargadelos pertencentes
a coleción da entidade.

O ESTADO DAS COUSAS
Na planta baixa e primeiro
andar do MARCO, encon-
trámonos con esta mostra
sobre O obxecto na arte, de
1960 aos nosos días, com-
posta por 117 esculturas,
pinturas, instalacións, ob-
xectos, fotografías e video-
proxecións pertencentes ás
colecións dos Fondos Re-
xionais de Arte Contempo-
ránea de Francia.

LA ELEGIDA
A galería Ad Hoc (Joaquín
Lóriga 9) amosa, até o 13
de novembro, o traballo da
andaluza Ángeles Agrela.

ÁNGELA DE LA CRUZ
No Espazo Anexo, detrás do
MARCO, o museo ven de
inaugurar o lugar destinado
a apoiar as creacións dos no-
vos artistas galegos. A pri-
meira mostra é a desta gale-
ga residente en London,
consistente en dúas pinturas-
esculturas (Larger than life /
Máis grande que a vida e
Stuck / Incrustado) realiza-
das a pé feito para este lugar.

� MÚSICA

THE PAYBACKS
Este grupo estadounidense
dá un concerto este xoves
4n a Iguana Club. A banda
de hard rock presentará o
seu segundo disco titulado
Harder & Harder. Entradas
á venda en Gong, Elepé e
Honky Tonk en Vigo e Gong
de Santiago, ou na billeteira
o día do concerto por 12 eu-
ros. Máis información en
www.laiguanaclub.com.

V FESTIVALARE-MORE
Este recoñecido festival de
música culta presenta un im-
portante programa composto
por 18 espectáculos. Este ven-
res 5 ás 20:30 h. poderemos
gozar no auditorio Martín Co-
dax do Conservatorio Supe-
rior de Música co concerto
gratuíto A idade de ouro do
clavo, da compañía Ensemble
Kaleidoscope, coa soprano
Celine Ricci e Jory Vinikour
na dirección. O domingo 7 no
mesmo lugar e con entrada de
balde escoitaremos á contralto

Marijana Mijanovic e ao te-
nor Kresimir Spicer interpre-
tando O amor e as paixóns se-
gundo Claudio Monteverdi.
O mércores 10 ás 21:30 h. no
teatro Fraga Caixa Galicia o
pianista Jean-Yves Thibau-
det vai tocar obras de De-
bussy e Liszt. O venres 12 ás
20:30 h. estarán no mesmo lu-
gar a soprano María Bayo e o
pianista Fabrice Boulanger,
interpretando Arias e Lieder
de Mozart, Martín y Soler,
Hita, Granados, Esplá e
Montsalvatge. A entrada para
cada un destes concertos ad-
quirirse a través do teléfone
902 434 443 até 3 días antes
do concerto, por internet en
www.caixagalicia.es ou na bi-
lleteira do teatro na véspera e o
mesmo día da actuación por
un prezo de 10 euros. Ademais
a organización pon á disposi-
ción dos afeizoados diversos
abonos e descontos especiais. 

VAN MORRISON
O león de Belfast vai tocar o
venres 12 ás 20:30 no Pavi-
llón das Travesas, nun es-

pectáculo de rhythm´n´blues
no que vai presentar o seu
último traballo, titulado
What´s wrong with the pic-
ture? As entradas poden ad-
quirirse en El Corte Inglés
por 10 ou 15 euros.

VVilagarilagarcíacía
� EXPOSICIÓNS

P PALOMAR
Podemos admirar a súa
obra recente, pintura e es-
cultura, na galería Arcana
até o 15 de novembro.

VViveiriveiroo
� EXPOSICIÓNS

MENINAS NO PAZO
O Pazo da Trabe acolle esta
mostra até o 31 de decembro.

PorPortoto
� EXPOSICIÓNS

DESVÍOS DO ÍNTIMO
O Fórum Fnac Gaiashop-
ping acolle, até o 14 de no-
vembro, esta mostra foto-
gráfica dos iranís Shadi
Ghadirian e Malekeh Na-
yini. Ademais, até o sábado
30, a Fnac Gaiashopping
promeve unha serie de en-
contros sobre O Vinho e as
Vindimas e O Vinho Verde,
con diversas conferencias,
catas, e mostras. Na Fnac
Santa Catarina podemos
admirar, até o 13 de novem-
bro, as fotografías de Ro-
bert Van Der Hilst, tiradas

en Fukuoka, Xapón.

VARI CARAMÉS
Cartografias do silêncio im-
possível, um ano de fotogra-
fia espanhola é o título da
mostra deste galego que se
pode contemplar no Centro
Portugués de Fotografia até
o 28 de novembro. As súas
obras, mal determinadas, crí-
ticas, construídas entre as
brumas, son inevitabelmente
belas e ficticias. Continuando
co ciclo Cartografias do
silêncio impossível, um ano
de fotografia espanhola este
centro acolle a mostra de nus,
A pele no olhar, de Juan Jo-
sé Molina até o 28 de no-
vembro. Neste mesmo lugar
e até a mesma data podere-
mos contemplar unha instala-
ción de José Barrias.

CARLOS RELVAS E A
CASA DA FOTOGRAFIA
O estudo e recuperación do
espolio desta figura da foto-
grafía portuguesa de inexo-
rábel grandeza, embora a
súa obra, dispersa en mui-
tas coleccións, sexa pouco
coñecida. Até o 30 de no-
vembro no Museo Soares
dos Reis.

BarBarcelonacelona
� EXPOSICIÓNS

ANXO BARANGA
Titula Na procura dun país
(1 parte) a súa mostra de
pintura en Dijous (Vía
Laietana 16) onde podere-
mos contemplala até o 11
de novembro.♦

CASE MÉDICOS
www.casimedicos.com/galego.html

Páxina electrónica sen ánimo de lucro
destinada a estudantes de medicina e
ciencias da saúde. Nela pódense procurar
apuntes, exames, enlaces e recursos de
interese sobre este tipo de ensinanzas.♦
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� Interésate pola reivindicación ga-
leguista do Bierzo. Visita www.fala-
ceibe.tk e opin no noso foro. A loita cul-
tural e lingüística dos galegofalantes
do Bierzo tamén é túa. Apóianos xa!

� Oferécese Diplomado en Rela-
cións Laborais, zona de Vigo. Telf.
627 938 747.

� A Plataforma en Defensa do Río Mi-
ño desenvolve unha iniciativa coa que
quere instar á Dirección Xeral de
Patrimonio da Xunta a declarar as
pesqueiras de Arbo, Crecente e
Salvaterra como Bens de Interese
Cultural, a maior protección prevista
pola lei para os bens culturais, co fin
de frear a construción de presas nes-
te río. Quen queira adscribirse ao pro-
xecto pode enviar un correo electróni-
co a alberte_reboreda@yahoo.es, in-
cluíndo nome e profesión.

� O Instituto Camões de Vigo (Casa
Arines) informa que está aberto o pra-
zo de inscripción para os exames de
Certificação de Portugués do Caplc
até o 29 de outubro. Até a misma data
poderase inscribir para o curso de Bor-
dado de Viana do Castelo (a celebrar
do 4 de novembro ao 2 de decembro).

� Merco casa con finca perto de
Santiago. Telf. 981 565 633.

� A Comisión Viguesa pola Memo-
ria do 36, pide a colaboración volun-
taria de xornalistas, historiadores, de-
señadores, programadores de web,
antropólogos, arqueólogos e todos
aqueles que queiran traballar pola
memoria histórica do 36. As persoas
interesadas poden porse en contacto
con Lois Pérez Leira no 986 266 282.

� Damas e cabaleiros, xuntémonos
para ler os nosos escritores galegos.
Ambiente familiar. Telf. 986 378 608.

� Alugo cuarto a señora de entre
50 e 65 anos en Vigo, na zona do

Calvario. Bon comportamento. Mar-
garida Agulló, telf. 986 378 608.

� Véndese Citröen 2 CV, matrícula
PO-U con ITV pasada, por 600 euros.
Telf. 986 264 870.

� Ofrécese persoa para traballar co-
mo repoñedora, limpadora ou auxiliar
a domicilio na zona de Negreira. Telf.
981 191 096.

� Vendo piso en Vigo na zona de
Gregorio Espiño. 100 m2, 4 dormito-
rios, garaxe, trasteiro, exterior. Telf.
639 134 041.

� Vendo amplificador de baixo eléc-
trico Trace-Elliot Combo GP7 SM,
300 w, 1x15 w máis 2 tweeters, pre/post
ecualización, baixo activo/pasivo, 7
bandas de ecualización, line out. Razón
no telf. 988 240 680 / 619 370 043.

� Alugo casa en Alcabre, Vigo, con-
fortabelmente equipada. Pequeno xar-
dín, tres cuartos. 500 euros ao mes en
temporada baixa. Telf. 639 074 558.

� Estudante último curso de enxeña-
ría da clases particulares en Vigo: Pri-
maria, ESO e Bacharelato. Matemáticas,
Tecnoloxía, Física, Informática, Electróni-
ca, Economía. Telf. 676 164 482.

� Preciso local de ensaio en Si-
güeiro. Razón no telf. 619 755 691.

� 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 Manesquerda,
voceiro de Esquerda Nacionalista-Moci-
dade. Se queres recibilo, envía un correo

a mocidade@esquerdanacionalista.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 mu-
ller quere saber o que hai detrás deste
anuncio que me escriba ao correo elec-
trónico galizanacion1965@yahoo.es.

� 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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

O programa do mítico clube de VI-
GO, co que celebran unha década en
activo, acolle, o sábado 6 ás 23:30 e
por 5 euros, o free jazz de Paul Fla-
herty, o veterán saxofonista. O do-
mingo 7 ás 22 h. poderemos escoi-
tar, por 8 euros, ás irmás Cocorosie,

unha, cantante de ópera, e outra,
compositora, que estarán acompa-
ñadas por Antony and The John-
son. A organización dispón dun bo-
no para os tres concertos por un pre-
zo de 12 euros. Máis información
en www.clubevademecum.com.♦

X aniversario do X aniversario do VVademecwmademecwmCONSELLARÍA DE FAMILIA,
XUVENTUDE, DEPORTE E
VOLUNTARIADO

Acaban de ser modificadas as ba-
ses que rexerán as subvencións di-
rixidas a entidades de acción vo-
luntaria e organizacións sen ánimo
de lucro para o fomento e realiza-
ción de actividades de voluntaria-

do. Neste sentído amplíase a con-
tía máxima que agora ascende a
76.960 euros.

CONSELLARÍA DE PESCA E
ASUNTOS MARÍTIMOS

Vénse de crear a Federación Galega
de confrarías de Pescadores, que aco-
lle as tres federacións provinciais.♦

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

Arte en
América

Latina
pódese

contemplar
no CS

Caixanova
de VIGO. Na
imaxe, unha

obra de
Tarsila do

Amaral.

MICHAEL TAMMARO

O pianista
Jean-Yves
Thibaudet
toca o
mércores 11
no Festival
Are More
de VIGO.
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Nº 1.149
Do 4 ao 10
de novembro
de 2004 OPSdeG-PSOE estrea

traxe novo, federalis-
ta e galeguista, con

pano azul e branco na camisa
e unha insignia de Galicia,
nación na lapela. Mais, o se-
ñor PSdeG-PSOE, cando lle

preguntan como se chama A
Coruña, ten un problema.
Ponse rubio e dase media
volta, ai! E se o chaman por
teléfono di que marchou para
Hawai que guai. O señor PS-
deG-PSOE é un home serio,

institucional e legalista, pero
co tema do galego di que va-
le ser gamberro. O señor PS-
deG-PSOE ten moito sentido
e a todos mostra respeto, me-
nos ao noso idioma galego
que o pon esquizofrénico.♦
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Pobre
vota rico
GUSTAVO LUCA

Apregunta de por
que o voto dos ca-
ciqueados vai para

os caciques leva dentro a
resposta. Vótase o que se
pode votar. Aquí foi así
durante a Restauración
coas eleccións amañadas
unha si e a outra tamén
até que o abuso e a dema-
goxia se gastaron e apa-
receu unha nova opción
electoral. Porque a histo-
ria non para.

Tamén hai caciques
en Norteamérica? A fa-
milia Bush colleu as ac-
tas de Florida nas elec-
cións do 5 de Novembro
de 2000, meteunas na la-
vadora e pediulle des-
pois ao Tribunal Supre-
mo que interpretase os
resultados. Os xuíces le-
ron o nome de Bush II
naquela masa informe de
papel e deterxente. 

Aquí, os xuíces con-
cédenlle máis importan-
cia á decisión persoal de
votar por un candidato
que aos defectos no pro-
ceso do voto. Coidan
que a vontade democrá-
tica individual é máis
importante ca o reparto
previo de papeletas e o
transporte colectivo de
votantes. Chega con que
as garantías sexan bási-
cas e claras. Que pasa
cando un anaco do mapa
electoral revela unha
tendencia que non é de
rigor e o goberno castí-
gao por iso? Son cousas
da política que non nos
competen, di a Maxis-
tratura.

Tamén é un asunto
político que os estados
máis pobres de Nortea-
mérica voten polos repu-
blicanos, pola guerra, po-
lo emprego-lixo e polos
recortes de asistencia pú-
blica. Máis da metade
dos que teñen ingresos
por riba de 90.000 euros
anuais votan demócrata e
en certas comarcas depri-
midas Bush apañara un
83% do voto no 2000. A
situación leva a algúns
caricaturistas norteame-
ricanos a pintar aos ir-
máns Bush coma cam-
pións dos pobres.

Culpar o sistema de
propaganda desta situa-
ción? Bush ten un resul-
tado excelente a pesar de
que a maioría dos dia-
rios de peso pediu o vo-
to para os demócratas. O
negocio da guerra é a
prioridade republicana
tanto como na historia
dos EE UU foino para os
demócratas. Vietnam foi
un xenocidio executado
polos demócratas coa
participación afervoada
(e a resolución) dos re-
publicanos.♦

Ano XXVII.
IV Xeira.

MAR BARROS
Licenciado en Socioloxía e De-
reito, I. Ambalavanan dirixe
en Támil Nadu, territorio sur
da India, PDI, ong que está a
desenvolver diversos proxectos
dirixidos ás mulleres a través
de microcréditos, de preven-
ción da SIDA e de apoio aos
homosexuais. Estes días está a
ofrecer en Galiza unha serie de
conferencias sobre a situación
que atravesa a India da man
da organización galega IND.

A idea que moitos occidentais
teñen da India pasa por un sis-
tema de castes. Como inflúe
ese clima á hora de realizar as
iniciativas da organización?

Tradicionalmente houbo un
sistema moi forte de castas que
aínda se mantén no rural. Nas
zonas urbanas reduciuse a ámbi-
tos como o da familia. Nós non
notamos tanto eses problemas e
mesmo a meirande parte dos tra-
balladores son de castas baixas. 

A súa organización opera
en Támil Nadu, territorio que
reivindica as súas diferenzas
culturais. 

Támil Nadu ten unha lingua
moi antiga, con literatura dende
hai máis de dous mil anos. Na
India, con máis de catorce lin-
guas oficiais, as falas que teñen
máis peso son o hindi e o inglés.
Durante algún tempo non houbo
ningunha expresión cultural en
támil. Hai corenta anos xurdiu
unha sensibilidade que reivindi-
caba a nosa cultura. Na actuali-
dade a situación mellorou moito. 

O seu pai fixo as primeiras
traducións do támil ao inglés.

Traduciu o Tolkappiam, un
libro antigo de gramática támil.

En que situación se atopa o
idioma?

Recentemente o goberno no-
meouna lingua clásica.

Cantos falantes ten?
Sesenta millóns.
E o futuro?
No entorno laboral estamos

condicionados polo inglés. A
xente con cartos inscribe aos
seus fillos en colexios ingleses.
Coido que na seguinte xeración
producirase unha situación de di-
glosia, na que o inglés será a lin-
gua culta e o támil estará reser-
vada para o fogar. 

Non se fai nada ao respecto?
Estase a desenvolver unha

campaña para a obrigatoriedade
do támil nas escolas. Existe un
compromiso, de feito, ningún
partido político se presenta ás

eleccións sen incluír a lingua nos
seus programas.

Cada vez que se fai referen-
cia a SIDA en África os occi-
dentais botan as man a cabeza,
pero esquecen que a India é o
segundo país con maior núme-
ro de infectados.

Están declarados catro mi-
llóns trescentos mil contaxiados
tan só en Támil Nadu. Os pro-
gramas que se están a desenvol-
ver agora son tres, o que parte do
goberno indio, o financiado den-
de os Estados Unidos e o que o
leva unha fundación de Bill Ga-
tes. Goberno e ongs traballan en
colaboración.

Din que vostede é o único
que consegue que as mulleres
falen de sexo na India.

A India aínda é un país moi
machista no que ás mulleres se
lles ensina que non poden ter de-
sexo sexual nin amosar o seu
corpo. Por iso para elas falar de
sexo é tabú. Pero á hora de tra-
ballar coa SIDA é necesario
abordar o tema.

E como o conseguen?
Organizamos pequenas reu-

nións nos arrabaldes para grupos
de mulleres ou de homes. Ao
principio as mulleres morren da
vergonza e cando amosamos cun
pene de plástico como cómpre
colocar un preservativo torcen a
cara. Pouco a pouco vanse abrin-
do ao ver que os membros da ong
tratan o tema con naturalidade.
Despois non falan de sexo cos
seus homes, só lles din que deben
utilizar condón para protexerse.

En Europa estanse a dar
pasos moi importante de cara
ao recoñecemento dos dereitos
dos homosexuais. Non embar-
gante, na India semella que
queda moito por andar.

Estase empezando. As fami-
lias ricas, se  teñen un familiar
gay, ocúltano. Pero os que non
posúen recursos adoitan rematar
na prostitución. O sexo entre ho-
mosexuais é considerado un de-
licto aínda que é consentida a
prostitución entre homes. Unha
organización de Delhi presentou
una petición ao Tribunal Supe-
rior para que se concedese aos
homosexuais o dereito a manter
relacións, pero foi denegada.

Exposicións itinerantes,
conferencias... como remata
PDI en Galiza?

Para nós é importante que a
xente que envía os cartos saiba
como se senten os beneficiarios
e que cambios se produciron nas
súas vidas.♦

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

I.  Ambalavanan 
‘A nosa é unha lingua minorizada de 60 millóns de falantes’

PACO VILABARROS


