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A IGREXA CATÓLICA ESPAÑOLA TENTA ADAPTARSE Á REALIDADE
ante a importante mutación social que sofre a sociedade e que tan
nerviosa puxo a Conferencia Episcopal desde hai un ano. Así hai
que interpretar a elección do bispo de Bilbao, Ricardo Blázquez,
como presidente dos bispos españois. Apartando a Rouco Varela do
seu posto, malia contar co apoio do Vaticano e nomear persoal-
mente a maioría dos bispos, o conflito social trasládase de cheo á
xerarquía da Igrexa. Tenta así esta prepararse para unha nova situa-
ción político-social e responder axeitadamente, máis alá de acomo-
darse a un statu quo que lle era moi doado. O cambio de concien-
cia da sociedade é tan grande que os problemas que se formulan xa
non son morais, senón xurídicos. Todo un mundo cultural e ético
que evoluciona e bate cos postulados tradicionais dunha Igrexa
afeita en España a formular os valores de conciencia ética e moral
en exclusiva. Imponse xa que logo unha nova dinámica, baseada no
diálogo e na inculturación que levou a un bispo como Blázquez de
ser un dos representantes da teoloxía dos Quicos (conservadores) a
tratar de entender o nacionalismo vasco (mágoa que non fixera ou-
tro tanto na súa estadía en Compostela). A nova xerarquía católica
pode axudar á comprensión dun Estado plurinacional. Non hai que
esquecer que foron os bispos das nacionalidades históricas os que
derrubaron a Rouco e a súa idea centralista do Estado en consoan-
cia cos grupos máis integristas de orixe americana.♦

AS TERCEIRAS MULLERES
María do Cebreiro

FEMININO E PLURAL.
Unha maneira nova de
entender a representación
da subxetividade feminina e a
creación artística e literaria
feita por mulleres.

González Mariñas
‘O Estatuto que temos
non serve para facer país’

(Páx. 8 e 9)

CCaarroodd  RRoovviirraa
‘‘AA  aaccttuuaall  ssiittuuaacciióónn  ppoollííttiiccaa
ddee  CCaattaalluunnyyaa  éé  uunn  ddeessaassttrree’’
(Páx. 18 e 19)

A corrente
galeguista do
PSOE organízase

(Páx. 11) 

Nunca Máis:
‘Estamos na
conta atrás dunha
nova maré negra’

(Páx. 13)

AAccttooss  ee  iimmaaxxeess
ddoo  88  ddee  mmaarrzzoo,,
DDííaa  ddaa  MMuulllleerr
TTrraabbaallllaaddoorraa

(Páx. 15 e 32)



En Xinzo da Limia dáse unha
variada presenza de veciños pro-
cedentes de distintos países.
Ademais dos que viñeron de Ma-
rrocos, Portugal e Colombia, hai
22 de Venezuela, 14 de Cuba,
outros 14 de Alemania, 12 de
Suíza, 11 de Arxentina, nove da
República Dominicana, sete de
Ecuador, catro de Pakistán, catro
de Romanía, dous de Alxeria,
dous de Serbia, dous de Brasil, e
un por cada unha das seguintes
orixes: México, Francia, Polo-
nia, Croacia, Filipinas, Chile e
Bélxica. Os marroquís represen-
tan o 46,27 por cento dos inmi-
grantes de Xinzo, onde case hai
un por cada 40 habitantes.

Desta poboación procedente
de Marrocos só hai tres persoas
que teñen 65 ou máis anos. A
maior parte, 136 en total, está
comprendida entre os 19 e os 45
anos. Máis concretamente, 63
persoas están entre os 19 e os 30
anos e 73 entre os 31 e os 45. Hai
18 menores de cinco anos, 25 en-
tre os seis e os 12 anos, e 21 en-
tre os 13 e os 18. A distribución
por sexos é de 170 homes e 72
mulleres no seu conxunto, e de
27 homes e 37 mulleres entre os
menores de 18 anos. A súa pirá-
mide de poboación é das chama-
das polo menos a perpetuarse.

Boa integración local

Os marroquís escolleron Xinzo
como lugar de asentamento pola
súa situación concéntrica entre
Galiza e o norte de Portugal. A
maior parte deles adícanse á ven-
da ambulante, e a vila represen-
táballes un lugar estratéxico den-
de o que exercer o seu oficio des-
prazándose pola maior parte do
territorio galego e polo norte
portugués. Xinzo, como cabecei-
ra da comarca da Limia, tamén

constituía un bo sitio para abrir
tendas e para abastecer as súas
mercadorías ambulantes.

Nos últimos tempos, Portu-
gal vai sendo cada vez menos un
espazo axeitado á súa actividade
comercial, e os marroquís de
Xinzo están localizando a venda
ambulante case exclusivamente
nos distintos lugares de Galiza.
Quen os coñeza pode habitual-
mente atopalos en feiras e mer-

cados de todo o país, coas súas
“furgonas” cargadas de roupa,
zapatos, xoguetes, artigos de coi-
ro e quincalla. Moitos deles xa
son figuras moi coñecidas do
particular mundo da venda am-
bulante que percorre toda a xeo-
grafía galega.

Entre estes inmigrantes, ape-
nas hai asalariados ou traballa-
dores vencellados a calquera for-
ma de relación contractual. E is-

to non ocorre porque eles non
queiran traballar para un patrón,
senón que dificilmente hai quen
atopa un posto de traballo regu-
larizado. Como noutros sitios do
Estado, coa chegada da nova le-
xislación sobre normalización
dos inmigrantes, en Xinzo tamén
está resultando frecuente o caso
dos empresarios que, en lugar de
declarar a ocupación de traballa-
dores irregulares, o que fan é bo-

talos para non meterse en leas.
Claro que aquí este fenómeno
non ten unha especial relevancia
polo feito de que a maior parte
dos marroquís de Xinzo xa viñan
tendo como principal ocupación
a venda, e case todos eles xa es-
taban vivindo e exercendo legal-
mente a súa ocupación. De todos
os magrebís que viven en Xinzo,
só hai nove ou 10 persoas que

N
º 

1.
16

7 
●

D
o 

10
 a

o 
16

 d
e 

m
ar

zo
 d

e 
20

05
 ●

A
no

 X
X

V
III

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

Máis de quiñentos magrebís viven nesta vila,
a colonia máis ampla de Galiza

Marrocos capital, Xinzo
PERFECTO CONDE

Dun total de 523 inmigrantes rexistrados no concello de Xinzo da Limia, 242
son marroquís, poboación estranxeira só seguida pola que veu de Portugal, cun
total de 113, e de Colombia, 48. Sobre a poboación total, que é de 9.845 habitan-
tes, os estranxeiros representan o 5,31 por cento e os marroquís o 2,46 por cento.

Elisa Brea, educadora do Concello, con seis mulleres marroquís de Xinzo. No centro Aziza El Kami.                                                                             Reportaxe Gráfica: P. CONDE



aínda non teñen regularizada a
súa veciñanza.

A súa integración na locali-
dade é moi alta. Os que están en
idade escolar reciben ensinanza
nos centros públicos e os adul-
tos son obxecto de atención es-
colar por parte do Concello,
que ten tres educadores sociais
adicados á prestación pública
de servizos á inmigración. Xosé
Losada e Elisa Brea, dous des-
tes educadores, teñen claro que
“a poboación
marroquí está tan
inmersa nun pro-
ceso de integra-
ción que moitos
deles fan os seus
planos de futuro
contando con
que van vivir
nesta localidade.
Aínda gardando
ben as caracterís-
ticas da súa cul-
tura e relixión,
son persoas que
se propoñen vi-
vir con nós e co-
ma nós, absolu-
tamente respec-
tuosas coa sociedade que os
acolle e que lles dá abeiro”.

Moitos deles viven en pisos
que forman parte de edificios
nos que habitan familias abori-
xes. Hai tres tendas rexentadas
por marroquís e até chegou a ha-
ber un bar que tivo que pechar as
portas porque ao non servir nin-
gún tipo de alcohol tiña nulo ne-
gocio.

Ninguén de Xinzo fala mal
deles, ni eles teñen unha soa pa-
labra que dicir en contra dos de
Xinzo. A experiencia desta vila
cos inmigrantes é moi particu-
lar. Nos cuarteis da Garda Civil
ou nos departamentos munici-
pais da Policía Local non hai
constancia de problemas graves
derivados da presenza destes
inmigrantes na comarca, e eles
tampouco presentan queixa nin-
gunha sobre o trato que lles dan
as autoridades locais. Dalgunha
maneira, os marroquís de Xinzo
é como se xa fosen propiamen-
te da vila. Até o punto de que,
na celebración do entroido, por
exemplo, eles xa participan na
festa e nos disfraces como se
fosen da comarca. Tamén son
moi afeccionados ao fútbol e
manteñen as mesmas diatribas
acerca de se é mellor o Real
Madrid, o Barça, o Dépor, o
Ourense ou o Celta. Os rapaces,
ademais, xogan moito fútbol,
tanto en equipos locais como
formando algunha vez equipos
propiamente deles.

Mesquita e asociación propia

Dende hai pouco, teñen mesmo
unha mesquita en Xinzo, que le-
va o nome de Masgid Ennour,
con imán e todo, Mohamed Lah-
babi, que se encarga tamén de
darlles clase de árabe aos nenos.
Para montala alugaron un baixo,
á beira da vella estrada de Ou-
rense, e alí tamén instalaron a se-
de dunha entidade pública propia
denominada Asociación Magrebí
El Wafa, presidida por Mohamed
Rachchag, que vive en Allariz. 

Á mesquita acoden todos os
venres, ás 13,30 horas, para facer
as oracións obrigatorias. O resto
da semana cada un reza como

pode ás horas marcadas e no lu-
gar onde se atope. Como é sabi-
do, os musulmáns teñen até cin-
co horas marcadas cada día para
a oración.

Boa parte destes marroquís
proceden da provincia de Casa-
blanca, pero tamén os hai dou-
tros lugares de Marrocos. O mé-
todo é sempre o de todos os sis-
temas migratorios. Como diría
Rosalía de Castro, este vaise e
aquel vaise e a onde vai un che-
gan logo varios membros da súa

familia, amigos,
naturais do mes-
mo lugar, etc.

Xente boa

Mohamed Nouri,
por exemplo, é
de Casablanca.
Emigrou hai cino
anos e leva catro
en Xinzo. Antes
estivo en Anda-
lucía. Ten 37
anos, está casado
e é pai de dúas
nenas xemelgas
de dous anos.
Ten dous irmáns

vivindo con el. Percorre Galiza
enteira vendendo alfombras e
bixutería en xeral.

Mohamed di que o que máis
lle gusta de Galiza “é que aquí a
xente é toda igual, somos todos
como irmáns, todos axudamos a
todos. En Galiza hai boa educa-
ción, e todos comprenden que
nós veñamos aquí gañármonos a
vida”. Opina que “a lei en Espa-
ña é práctica, e todos a cumpren;
non é un papel mollado”. Atópa-
se moi a gusto en Xinzo e consi-
dera que “non hai diferenza entre
ser español ou estranxeiro”. Algo
que tamén lle gusta de Galiza “e
que aquí a vida é menos cara”.

Abdellah Rija procede da
cidade de Beni Mellal, no Atlas
medio. Tamén está casado e ten
dous fillos. A diferenza con
Mohamed é que Abdellah aínda
ten a muller e os fillos en Ma-
rrocos. Antes de chegar a Xin-
zo, a onde viaxou sen ter nin-
gún familiar en Galiza, viviu
tres anos en Madrid. Segundo
nos dixo, veu “para gobernar a
vida, buscando un sitio tranqui-
lo e de boa xente”. Para el, “Es-
paña é a cabeza e Marrocos a
columna vertebral do mesmo
corpo”. Di que todos en Xinzo,
dende o alcalde até os gardas
locais e calquera veciño, tratan
moi ben os inmigrantes. Só se
queixa de que non haxa máis
posibilidades de contratación
laboral para os que veñen de fó-
ra, e coida que hai moitos es-
tranxeiros que levan vivindo en
España dende moito antes do 8
de agosto do 2004, data que
marca a lei para normalizar a
inmigración, pero que non esta-
ban censados e agora ven impo-
sibilitada a súa legalización.

Tanto Mohamed como Ab-
dellah ven necesario que se lle
facilite á comunidade marroquí
de Xinzo un profesor oficial de
árabe.

Falta traballo para a mocidade

Como é sabido, non é doado
convencer as mulleres árabes
para que falen á prensa, e me-
nos fácil aínda lograr que se
poñan diante dunha cámara de

fotos. A mediación da educado-
ra do Concello, Elisa Brea e a
axuda da moza marroquí Aziza
El Kasmi, serviunos para
achanzar o camiño en Xinzo.
Brea dálles clase de adultos na ca-

sa da Cultura tres días á semana.
Aziza El Kasmi ten 20 anos,

os últimos cincos vividos en
Xinzo. Rematou a ESO e fixo un
ciclo medio administrativo. Pro-
cede de Sattat, unha cidade ao

sur de Casablanca, e vive en
Xinzo coa súa familia. “Gústa-
nos estar aquí porque podemos
levar tranquilamente a nosa vida
–dinos–, pero o malo é que non
hai traballo para a mocidade”.♦
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Vén da páxina anterior

Mohamed Rachchag, casado e
pai de cinco fillos, vive en Alla-
riz dende hai quince anos. A
súa filla máis nova ten cinco
anos e naceu na antiga vila re-
al. Dende hai seis meses preside
a Asociación Magrebí El Wa-
fa, que ten máis de 200 socios.
Adícase á venda ambulante.

Que quere dicir El Wafa?
Algo así como que “hai que

facelo”.
E que fan vostedes coa

Asociación?
Tratar de integrarnos na vi-

da local e na sociedade galega.
Moitos de nós xa falamos algo
de galego, e tratamos de vivir
como toda a xente de aquí.
Queremos conservar a nosa re-
lixión e a nosa cultura, pero de-
sexamos integrarnos como ci-
dadáns normais na vida e no
traballo de Galiza.

Vostede percibe que os ga-
legos tratan ben os árabes?

Estou convencido de que si.
Non temos problemas dende
ese punto de vista.

E dende outros? Que ne-
cesitan?

Nesta zona viríanos ben que a
Administración pública nos fixe-
se un centro de ensino para que os
nosos fillos estudasen o idioma e
a cultura árabes, e que tamén po-
día servir para prestar estas ensi-
nanzas aos propios galegos.

Onde debería estar ese
centro?

Podería isntalarse en Xinzo.
Alí xa temos a mesquita e a sede

da asociación, é a localidade onde
viven máis compatriotas nosos.♦

Mohamed Rachchag
‘Fainos falta un centro de cultura árabe,
que tamén favorecería os galegos’

Desde a esquerda, Xosé Losada, educador do Concello, Adellah Rija e Mohamed Nouri

Até chegou
a haber un bar
que tivo que pechar
as portas porque
ao non servir ningún
tipo de alcohol
tiña nulo negocio.



Desatouse por fin, e en boa parte grazas á re-
percusión meiática que tivo o ocurrido no
parlament catalán, un gran debate social e
político arredor da corrupción institucional
no noso país.

E non é nin por inercias nin por absurdo mi-
metismo, senón pola evidencia que clama a gri-
tos por todas as partes de que o “enriquece-
mento ilícito” por parte de cargos institucio-
nais, que denunciara no seu intre o conselleiro
Henrique López Veiga (non por afán democrá-
tico senón como estratexia no xogo de poder no
seo do PPdG), non é nin irreal nin illado, senón
que se percibe socialmente, como manifesta-
mente constatábel en todas as alturas do campo
institucional, na Xunta, nas deputacións e nal-
gunhas alcaldías, nos que, dise, a prevaricación
e as prácticas caciquís son moeda corrente.

Até onde chegan esas prácticas descoñé-
zoo, mais coincido coa maioría social que si-
nala que aquí non
hai trigo limpo, e
se non o hai in-
vestiguemos e
procesemos aos
presuntos respon-
sábeis, iso é o que
como cidadanía
nos cabe esperar,
e esixir por parte
do sistema xudi-
cial, non que se
obvien por intere-
ses difíciles de
definir.

Anxo Quinta-
na, e con el o
BNG, deu un pa-
so á fronte (cecais
algo tardío pero
firme), liderando
a esixencia de cla-
ridade, de luz e ta-
quígrafos, e de in-
tervención xudicial fronte ás denuncias públi-
cas que á marxe das subtilezas son evidente-
mente razóns de peso para proceder con urxen-
cia, como o fiscal Mena fixo en Cataluña, por
que non actua do mesmo xeito Carlos Varela en
Galiza? A CIG e agora o BNG esixen que se in-
vestigue que se actúe, pero Quintana vai máis
alá e propón un gran pacto anticorrupción, pe-
ro non un pacto de silencio senón un compro-
miso de articular mecanismos públicos e inde-
pendentes que salvagarden o noso sistema po-
lítico da corrupción, do caciqueo, das redes
clientelares ou do enriquecemento ílicito.

Non se poden tolerar, admitir, consentir ou
ocultar prácticas abertamente ilegais por parte de
representantes institucionais. Non se pode tole-
rar tampouco a indiferenza fronte a estes asuntos
de notábel gravidade, e que evidencian a necesi-

dade de hixienizar canto antes a democracia ga-
lega, e destacadamente o aparello institucional.

Emilio Pérez Touriño aspira a capitanear o
cambio galego, inda que sexa desde o surrea-
lismo dunha improbábel maioría absoluta do
PSdeG, e inda así xira a cabeza, e prefire non
participar deste debate, máis que con inter-
vencións ambiguas repletas de despropósitos
como que descoñece que exista corrupción na
Galiza cando o seu propio partido ten denun-
ciado esas prácticas en diferentes ocasións.
Touriño aspira a gobernar Galiza, pagando
mesmo o prezo de silenciar o inadmisíbel, ne-
gándose incomprensíbelmente a formar parte
do pacto ofrecido por parte do BNG (ofrece-
mento sensato e razoábel) para frear a antico-
rrupción, aludindo a sua inexistencia; e inda
que fose verdade, inda que hai numerosas ra-
zóns para ter dúbidas formadas, de que en Ga-
liza non existe a corrupción como fenómeno,

que problema tería articular mecanismos que
a preveñan e a eviten? non é razoábel e demo-
craticamente lóxico facelo?

Se se quere iniciar o imprescindíbel cambio
político na Galiza, cun cambio de goberno na
Xunta, é tamén necesario depurar o aparello
institucional instaurando unha política de tole-
rancia cero con posíbeis prácticas corruptas. 

Pero non se pode aspirar a dar ese cambio,
que Galiza tanto precisa, a cambio de silen-
ciar, obviar e consentir ese fenómeno que nos
coloca á altura dunha república bananera dos
anos 70. Non nos valerá ese cambio senón se
produce a fondo e con toda contundencia.♦

www.contradiscurso.tk 

XABIER PÉREZ IGREXAS foi secretario xeral dos
Comités Abertos de Estudantes e membro da direc-

ción de Galiza Nova. Na actualidade participa no
movemento veciñal vigués.
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Aos que non teñen
tele chámanlle
progres trasnoitados e
antipáticos, radicais,
comunistas etc. Pois,
nada diso. Ana Rosa
Quintana, por
exemplo, non ten
vídeo, nin DVD e non
ve a tele. Cóntao na
revista Mujer Hoy (do
19 ao 25 de
febreiro).

De que palica a
xente nova? De
coches, de móbiles,
de ordenadores.
Houbo un tal Karl
Marx que hai século e
medio lle puxo un
nome a iso: fetichismo
da mercadoría. O
escritor Thomas
Bernhard, máis
sarcástico, fala das
persoas que viven
pendentes “do que
producen as
fábricas”.

Faro publica fotos
aéreas. Cada vez que
as ven no concello
asústanse. Sempre
aparecen máis casas
das previstas.

Anuncio de sexo na
prensa: “Asturiana,
loura, recheiña e
cariñosa”. Por que ser
anoréxica, se o
atractivo é o
contrario?

Foi máis noticia
Penélope Cruz por

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

A corrupción en Galiza
XABIER PÉREZ

Non hai corrupción en Galiza? As declaracións de
López Veiga hai poucos meses e a constante pinga-
dela de alcaldes procesados parecen indicar o con-
trario. Cómpre un decidido paso político á contra.

‘Touriño aspira
a gobernar

Galiza, pagando
mesmo o prezo

de silenciar
o inadmisíbel,

negándose
incomprensí-

belmente a
formar parte do
pacto ofrecido

por parte do
BNG”

Xosé Lois

Cartas Correo electrónico: info@anosaterra.com

A xustiza da xustiza
Cada día convénzome máis de
que a xustiza é unha quimera
difícil de alcanzar. Non basta
con que un sexa merecedor de-
la, debe dispor dos medios e
dos apoios necesarios para ob-
tela, deixando de ser xustiza e
transformándose nun servizo
que se pode adquirir. Poñamos
o caso daquela manifestante
que lle dixo a Manuel Fraga
que fose limpar chapapote e es-
te lle respostou que se non fose
muller lle pegaría un par de...
Foi abraiante a dilixencia coa
que o ministerio fiscal abriu di-
lixencia contra a “atrevida” mo-
za. Porén, cando se dá o caso
contrario, cando un cidadán
presenta proba documental con-
tra unha administración ou car-
go público, o ministerio fiscal
non se molesta, sequera, en rea-
lizar as averiguacións para
comprobar se os dereitos do ci-
dadán en cuestión foron vulne-

rados; simplemente arquívase
sen a máis elemental compro-
bación e se lle obriga a que, se
o seu poder adquisitivo así llo
permite, recorra a un avogado e
un procurador, canto máis caro
mellor, para adquirir un pouco
de xustiza.

Lamentabelmente, o descri-
to no parágrafo anterior débese
incluír no anecdotario dos des-
própositos da xustiza deste teó-
rico Estado de Dereito no que
vivimos. Supoño que isto é o

que pensará un importante nú-
mero de cidadáns iraquís que
teñen que lidar cada día cunha
realidade que non lles outorga
máis dereito que o de producir e
calar, e que entenderán estas
consideracións propias dun
acomodado cidadán de Europa.
Na súa realidade de xustiza o
exceso de velocidade entre
Bagdad e o seu aeroporto pode
supoñer a morte polo simple
feito de seren considerados
“sospeitosos”, coa amplitude de

aceptacións que esta palabra ten
para as forzas ocupantes. Estes
mortos non merecen unha in-
vestigación, unha petición de
explicación e xa non digamos
de consternación; son uns mor-
tos máis. Que xustiza poden
conseguir fronte á esmagadora
verdade que supón a versión
oficial do poder imperante?

Porén, a morte dun axente
secreto italiano en Bagdad foi
noticia en todo o mundo duran-
te esta semana. É absolutamen-
te inxusto que este funcionario
perdese a súa vida por rescatar
outra cidadá do seu país, pero
esta morte é motivo de conster-
nación, de recibimentos herói-
cos, de peticións de explica-
cións e abertura de investiga-
cións. En definitiva, un pouco
de xustiza. Supoño que dispuña
dos medios e dos apoios nece-
sario para obtela.♦

XOSÉ RENATO NÚÑEZ
(TEO)

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

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



Un xornalista ten que estar afeito a que un-
ha nova  apareza na súa rutina diaria e fa-
ga unha revolta na súa tarefa. Mesmo a
que esta entre en enxurrada na redacción e
obrigue a modificar páxinas e prioridades.
Pero todo é moito máis difícil cando esa
nova aparece baixo o manto da gadaña,
enviando a un seu amigo dos tempos pre-
sentes á memoria, aínda que esta vaia ser
por sempre compartida.

Así nos chegou a morte de Gustavo Do-
campo. E todo se fai moito máis difícil des-
de a dor da perda dun amigo, da necesida-
de imperiosa da síntese, do apuro para que
o seu pasamento lles sexa revelado aos lec-
tores, da querenza de dar unha imaxe o
máis fidedigna posíbel da súa personalida-
de e da importancia que Gustavo Docampo
tivo para os últimos anos diste país que el
lle chamaba “Patria” e que, coma el, trans-
cende a xeracións.

Os recordos non se atúan na memoria, se-
nón nas teclas de escribir do ordenador. (¿Ca-
les escollería a súa muller, a Moneca, sempre
tan preocupada por el e por todos?). Pero un-
ha palabra chega primeiro, unha e outra vez:
humanismo. Gustavo Docampo era un hu-
manista. Como médico, como persoa, como
político, como poeta, como amigo...

E quixera contar vivencias que explica-
sen esa súa condición. Como a do Manoli-
to, casado en Cartelle, que levou a súa filla
enferma a Compostela. Atendeuna Docam-
po, deulle axuda e acubillo na súa casa... E
o Manolito sempre conta: “...olla ti como
son os do Bloque”. Desde aquelas é un afer-
voado militante.

Porque para Gustavo Docampo o ser
nacionalista ía xunguido a unha profesión
de fe, non de palabras, aínda que tamén, se-
nón de obras. Levaba a “irmandade” como
guieiro, mesmo desde a discrepancia políti-

ca, a confrontación, algunhas veces mesmo
ferinte na defensa das súas ideas e, sobre to-
do, dos seus amigos.

Tíñalle medo, sobre todo, a que se es-
farelase a unidade dos nacionalistas. Moi-
to medo a que o traballo de anos se esfa-
chicase por personalismos ou disputas in-
ternas e arelaba, máis ca nada, ollar a Xo-
sé Manuel Beiras como presidente de Ga-
liza. Renunciar a esa idea foi para el coma
unha especie de enfermidade a sumar ao
seu corazón gastado.

Con Beiras e outros galeguistas formou
parte da “Xeneración de La Noche”, e do
grupo piñeirista, de Compostela. Era do

“núcleo duro”, segundo conta o seu amigo
Franco Grande. Entroncaba o galeguismo e
o republicanismo como continuador dunha
familia redondelá vítima da represión. Se-
guía facendo fe do choqueiro, onde tiña o
seu segundo fogar.

Daquela gañou, como poet,a premios nas
festas minervais. E aínda seguía a escribir po-
emas que a Moneca sempre o animaba a pu-
blicar. “bo, bo, ti sempre coas túas”, contes-
taba unha e outra vez. Nin sequera os deixa-
ba ler. Só de cando en vez e a algúns amigos.

Aquel galeguismo dos anos escuros, tivo
expresión pública primeiro no asociacionis-
mo cultural compostelán e logo no PNG-PG. 

Así xogou un papel fundamental na
entrada do PNG no BNG, ocupando pos-
tos relevantes tanto nunha como noutra
organización, sendo moitos anos presi-
dente do PNG e membro do Consello Na-
cional do Bloque Nacionalista Galego, do
que tamén foi candidato ao Senado e ao
Parlamento europeo.

Nestes momentos era presidente de
Honra do PNG e tamén presidente do Con-
sello Asesor da Fundación Galiza Sempre,
presidida por Xosé Manuel Beiras.

Gustavo Docampo podería ser un dos
iconos cos que representar o que o seu día o
BNG definiu como “proxecto común”, pe-
ro tamén un exemplo da vinculación entre
cultura e nacionalismo que tratou de conxu-
gar, entre outras iniciativas, poñendo en
marcha o Clube Alén Nós.

Xunguida a esa idea de humanismo, apa-
réceseme outra imaxe que se me foi acen-
tuando co paso dos anos. O seu relativismo.
O tratar de ollar os problemas na súa verda-
deira dimensión, de analizar a realidade de
xeito positivo, o entender as realidades hu-
manas... Morreu cheo de amor a Terra. Per-
durará o seu exemplo e a súa memoria.♦
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entregar un grammy
que David Russell,
guitarrista escocés,
residente en Vigo, por
recibilo.

Vaian ao cine, a ver
O fundimento.

Mantén a súa
clientela Crónicas
marcianas. Cada vez
o programa recurre
máis a prostitutas.
Non é o único. A
audiencia manda na
televisión. 

Os Estados Unidos
apúntanse ao
“pancartismo”. En
vez de golpes de
Estado promoven
golpes de
manifestación.
Persoal contratado
nunha oficina de
recursos humanos e
ampla cobertura
informativa en todo o
mundo. Publicitarios
da CIA deseñan as
cores das bandeiras,
a música, etc. Pasou
na ex-Iugoslavia, en
Ucraina hai pouco,
agora no Líbano.
Véndense revolucións
laranxa, limón e
verde aceituna, a
peso. Quen quere?

A dereita española
volveuse
antimonárquica. A
casa real tivo que
desmentir que Letizia
padecese anorexia. A
COPE mórdelle ao rei
as canelas sempre
que pode. Os únicos
monárquicos
convencidos que
quedan son os da
esquerda bambi.♦

No seu pasamento

Gustavo Docampo,
o humanismo galeguista

A. EIRÉ

Gustavo Docampo, á esquerda, en compañía de varios amigos. Abaixo, nun mitin do BNG.                                                                                                MUNDO CAL

MUNDO CAL
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Os Estados
Unidos
vixíanlle
os noivos
a Venezuela
“Venezuela realizou importa-
cións non tradicionais no ám-
bito civil, como reses preñadas
brasileiras e arxentinas para
mellorar os rebaños locais ou
tractores agrícolas iranís. E, da
mesma maneira, o país ten
previsto adquirir 100 mil fusís
de asalto AK-103 e AK-104 e
33 helicópteros de combate en
Rusia; entre 12 e 20 avións ca-
za Super Tucano no Brasil; ca-
tro corbetas e seis avións mili-
tares de carga en España e, nun
prazo un pouco máis longo, un
satélite e un sistema de radares
na China. Trátase dunha enxu-
rrada de petrodólares que, en
condicións normais, irían pa-
rar case totalmente aos Esta-

dos Unidos. ‘Se lles estivera-
mos a mercar a eles, non esta-
rían preocupados estarían con-
tentos porque lles encanta ven-
der armas’, ironizou Chávez”
(El País, 6 de marzo).♦

O ‘réxime
nacionalista’
vasco ‘inxuria
e asasina’ os
seus cidadáns!
El País (5 de marzo) publica
unha páxina de publicidade co
título “Si, temos que decidir!,
na que se pode ler: “Si, temos
que decidir para garantir que os
dereitos e liberdades recoñeci-
dos na Constitución española,
amparen os nosos concidadáns
no País Vasco que por manterse
críticos ante o réxime naciona-
lista dominante son amenaza-
dos, padecendo a inxuria, o ase-

sinato e o exilio. Nun clima de
impunidade moral propiciado
desde o goberno vasco e a xe-
rarquía católica vasca. Decidir
para rematar coa atmosfera to-
talitaria, semellante á do fran-
quismo, que xerou máis de 200
mil exiliados”. Máis adiante, si-
nálase a oposición dos asinan-
tes “aos intentos de fragmenta-
ción de España, seña por cal-
quera vía (Iugoslavia ou Che-
coslovaquia)”. Asinan o texto,
entre moitas outras persoas, o
filósofo Fernando Savater, os

escritores José Luís Martín
Vigil e Rosa Montero, o pre-
sentador, o Gran Wyoming, o
cantautor Luis Eduardo Aute,
o ex secretario xeral de UGT,
Nicolás Redondo, o seu fillo,
ex secretario xeral do PSE-
PSOE, Nicolás Redondo Te-
rreros, varios dirixentes de CC
OO de Euskadi, o catedrático
Xesús Alonso Montero e di-
versos colectivos, encabezados
polos “profesores en loita de
ensino secundario do País Vas-
co, da pola de castelán, despe-
didos pola Lei de normaliza-
ción do Euskera”.♦

A URSS tiña
mellor situación
laboral
que Rusia
Faro de Vigo (8 de marzo) en-
trevista á inmigrante rusa Ta-
mara Zhadanova, co gallo do

Día da Muller Traballadora.
Cal é a situación en Rusia?
Pregúntalle a xornalista. “Hai
moito paro. Desde hai algúns
anos está a marchar moita xen-
te a traballar a outros países.
Hai moita emigración desde
que se extinguiu a Unión So-
viética”. A situación laboral es-
taba mellor antes? “Si. Había
moito traballo. Agora non e to-
do está ben máis caro. Eu teño
unha irmá que tamén emigrou,
a Italia. En Rusia está todo ca-
duco. Non se inviste”.♦

Punch
BIEITO IGLESIAS

Chegámonos endeica as salas Valle-Inclán por
ver unha nova entrega de Eastwood. A praza
onde estacionan os minusválidos (ao pé dos ci-

nes) estaba invadida polo automóbil dun caralavada
que se ciscou no sinal pintado sobre o asfalto. Tivo
que acudir o guindastre municipal pra evitarme unha
sesión de remo ou bambeo de caxatas. Disto falan as
malas películas de Clint (Harry o Porco), do males-

tar na civilización (Freud), dos outros que son o de-
mo e a nai (Sartre), da xente que nace, morre e non
é feliz (Camus), da cordialidade violentada no
formigueiro urbano (Rubem Fonseca), do pesimismo
antropolóxico: Entre mil, non hai un bo
(Eclesiastés). Nas boas ensínanos que altro mundo é
posible, pero só nos eidos libérrimos da ficción, da
grande arte. Na última, Million dollar baby, arrinca
do cinema de xénero, tan caro aos clásicos
norteamericanos (filme de puxilismo), pra –cunha
súpeta viraxe final– asolagarnos na traxedia. Sempre
desde o laconismo e a fisicidade da imaxe
desprovista de follateira verbal, de acenos

sobreactuados. Visitamos máis unha vez o territorio
benquerido dos mestres (Ford, Hawks), onde se venera
o saber do especialista, neste caso do boxe profisional;
o heroi de codela dura por fóra e de miolo tenreiro; a
épica do individualismo, do combate singular; onde se
idolatra a saudade irlandesa. Eastwood meteu a repelo
un negro no Selvaxe Oeste (Sen perdón) e agora intro-
duce unha muller no ring. Coincide con Amenábar en
dous temas: a eutanasia e as linguas minorizadas (gaé-
lico e galego). Amamos ao Clint tanto como o amou a
cámara desde os tempos do spaghetti-western. Estes
conservadores intelixentes –Chesterton, Nabokov,
Balthus– dan moito xogo.♦

A política económica
da Xunta de Galicia

MANUEL CAO

Cando persiste o
debate público para
lograr un maior
desenvolvemento da
autonomía de Galicia,
Manuel Cao percorre
todos os fitos da súa
implantación política
e administrativa,
desde os tempos da
primeira Xunta
preautonómica á
plena
institucionalización
do autogoberno.

O lehendakari vasco Juan J. Ibarretxe. Tamara Zhadanova.

O tempo vital de Manuel María
CAMILO GÓMEZ TORRES

CAMPUS / A NOSA TERRA

A súa poesía axudounos a agrandar os
nosos pequenos universos íntimos; a
descubrir as arelas, ensoñacións, paixóns,
conflitos, ilusións... dos que nos
precederon. Sen ela seriamos aínda máis
pobres, pequenos e primitivos. Estas
páxinas abren un diálogo entre o home,
Manuel María Fernández Teixeiro, e o
poeta, Manuel María, arredor da súa
traxectoria. O seu mundo poético, a súa
personalidade diferenciada e individual
ao compás da nación e a lingua. Unha
compacta e fonda análise entre 1929, ano
do seu nacemento, e o 8 de setembro de
2004, data da morte.



A. EIRÉ
Manuel Fraga afirma que na
Galiza non existen casos de co-
rrupción e que el non os permiti-
ría. Tanto a historia como os xul-
gados, así como as recentes de-
nuncias, por exemplo a do conse-
lleiro Henrique López Veiga,
desmenten a Fraga. Existe unha
longa lista de implicados no PP.

Manuel Fraga dálle o seu soldo
de presidente á súa irmá Rosario
para que esta llo doe a Cáritas de
Compostela. Afirma o presidente
galego que el non necesita ese
diñeiro, que xa ten os gastos pa-
gos polo seu cargo.

Esa idea de home desprendi-
do e, á vez, inflexíbel contra a
corrupción, é algo que Fraga cul-
tivou durante toda a súa carreira
política, desde aquel episodio da
empresa MATESA que o obrigou a
deixar o goberno de Franco. Así,
replicou fachendoso á proposta
de Anxo Quintana de estabelecer
un pacto para loitar contra as
malas prácticas políticas afir-
mando que “na Galiza non hai
corrupción, nin eu o permitiría”. 

Pero as palabras e os anceios
de Fraga semellan ir por un lado e
a realidade por outro ben distinto.
Só se precisa realizar un pequeno
percorrido polos seus colaborado-
res políticos para constatalo.

Se a zoroñada de que o gober-
no de CiU cobraba o 3% en Cata-
lunya por cada obra que adxudica-
ba levantou unha revoeira política
que se estendeu por todo o Estado
e que ameaza con levar por diante
o goberno tripartito do Principat,
na Galiza existiron acusacións
moito máis directas no Parlamento
sen que pasasen de bufido de gato.

Houbo un conselleiro, nos
tempos de Xerardo Fernández
Albor de presidente, moi amigo
de Fraga, que era coñecido como
o “Míster 4%”. Así foi alcumado
no Parlamento e así pasou a ser
nomeado repetidamente polos
medios de comunicación Ánxel
Mario Carreño Maribona, res-
ponsábel, daquelas, da Consella-
ría de Política Territorial.

Pouco tempo despois foi o
propio PP quen acusou o seu ex
vicepresidente, Xosé Luís Barrei-
ro Rivas, de malas mañas. Claro
que daquelas xa Barreiro tentara
facer dimitir a Albor, co apoio de
Fraga, sen logralo. A manobra, na
que participou activamente o con-
selleiro Manuel Anxo Villanueva
Cendón, entregando as probas lo-
go de rapinar tres follas oficiais,
deu cabo á carreira política de Ba-
rreiro, inhabilitado xudicialmente,
e abriulle as portas a Fraga para
entrar na Xunta: se Coalición Ga-
lega sacase un único deputado
Fraga non tería sido presidente.

O propio Fraga viña escarmo-
nado de Madrid onde a gran ban-
ca o fixera abdicar como líder da
dereita española. Moito que ver
con este “exilio” do hoxe presi-
dente galego tivérono os resulta-
dos, pero tamén os escándalos de
financiamento irregular do PP,
onde estaba implicados homes
tan próximos a Fraga como Na-
seiro, Sanchís ou Palop. Salvá-

ronse da condena unicamente
porque o tribunal considerou que
algunhas probas condenatorias,
concretamente as escoitas, foran
realizadas de xeito irregular.

Tanto o ex secretario xeral do
PP, Jorge Vestrin-
ge, como o ex
presidente, Her-
nández Mancha,
afirman que o in-
tento de limpar o
partido foi o que
propiciou a súa
caída en desgraza
ante Fraga.

Alcaldes
condenados

Fraga seguramen-
te pensa que esas
“son cousas do pasado”. Un tem-
po do que non gusta remover e,
cando o fai, arréalle pingas de
perfume lavanda para que cheire
segundo os arumes democráticos
e politicamente correctos hoxe.

Pero non é certo que o PP la-
ve máis branco, nin que Galiza

arrecenda máis a limpa que a ou-
trora impoluta Catalunya. Os ca-
sos nos que dirixentes do PP ti-
veron que pasar nos últimos anos
polos xulgados foron múltiplos.
Unhas veces por irregularidades

administrativas,
outras por bene-
ficiarse economi-
camente do seu
cargo. Fraga se-
mella non darse
conta ou olla pa-
ra outro lado.

Así, o alcalde
de Xinzo, Isaac
Vila, inhabilitado
por unha senten-
za durante oito
anos, volta ser al-
calde deste con-
cello, co visto e

plácet de Fraga e os votos dos
veciños que, finalmente, son os
que semellan contar máis para o
presidente da Xunta

Tamén o alcalde da Pobra do
Brollón, Manuel Casanova, foi
condenado recentemente, xunta-
mente cun seu concelleiro, e tivo

que deixar a alcaldía. Outro tanto
lle ocorreu a Xosé Castro, ex al-
calde de Ponteareas, ou ao de
Montederramo. Aínda que o caso
de máis de máis sona  dos últimos
anos foi o de Prado Villapol, al-
calde do Vicedo, finalmente con-
denado por enriquecemento ilícito
valéndose de seu cargo. Tamén foi
condenado, meses atrás, o alcalde
de Tui, Antonio Fernández Rocha.

Todos estes rexedores conta-
ron coa comprensión de Fraga e
o apoio do PP, mesmo logo de ser
condenados, manténdoos no seu
posto até última hora. Ese apoio
traduciuse, nalgúns casos, en pre-
sións para lograr indultos os im-
pedir a súa entrada na cadea.

Alcaldes investigados

Pero as investigacións do fiscal,
os encausamentos e as denuncias
contra alcaldes do PP sucédense
nos últimos tempos. O ex alcalde
de Viveiro, César Aja, con cadei-
ra nas Cortes, está a ser investiga-
do pola fiscalía de Lugo, o mes-
mo que o presidente da Deputa-
ción, Francisco Cacharro Pardo.

As denuncias e xuízos contra
o alcalde de Dozón, Adolfo Cam-
pos, por acoso sindical e ameazas
son múltiplas. Os xulgados ta-
mén abriron dilixencias contra
outros alcaldes como o de Antas
de Ulla, Xavier Varela. Tamén o
seu veciño de Palas, Fernando
Pensado, está implicado na cons-
trución irregular dun edificio. E o
alcalde de Tomiño, o veterano
Xosé Luís Fernández, foi denun-
ciado polo grupo municipal do
CDI (partido independente deste
concello). Ou o de Sanxenxo,
Telmo Martín. Poderiamos ta-
mén recordar o rexedor de Sada,
Ramón Rodríguez Ares, o famo-
sísimo Moncho, “es mucho”. Foi
demandado en múltiplas oca-
sións, mesmo por concelleiros do
propio grupo por usar o diñeiro
do concello para o seu beneficio.

Tamén o presidente da Depu-
tación de Pontevedra e presiden-
te provincial do PP, Rafael Lou-
zán, e a alcaldesa de Ribadumia,
Salomé Peña, tiveron que decla-
rar a semana pasada. Están impu-
tados por comechura, logo dunha
denuncia presentada polos seus
ex compañeiros, agora no grupo
de Independentes de Ribadumia,
liderados polo ex alcalde e amigo
de Fraga, Xosé Ramón Barral.

Porque as acusación de co-
rrupción contra cargos do PP ca-
se sempre proveñen das súas
propias fileiras. Ningunha con
tanta transcendencia pública e
menos repercusións políticas que
a realizada polo aínda consellei-
ro López Veiga, que, en plena
crise da Xunta, acusou a algúns
dos seus ex compañeiros de “en-
riquecerse cos seus cargos políti-
cos”. A acusación ía directamen-
te contra Xosé Cuíña Crespo.
Fraga, coma sempre, ollou para
outro lado e deuse por non infor-
mado, porque claro, se o chega a
saber, tería que tomar medidas,
porque, como el mesmo afirma,
“non permito nin nunca permitín
a corrupción”.♦
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Latexos

Dubidoso
multilateralismo 
X.L. FRANCO GRANDE

Pensan algúns que algo
está cambiando no unila-
teralismo dos EE UU. E

dan como exemplo aquela
parvaxolada de Condi Rice:
perdoar a Rusia, ignorar a Ale-
maña e castigar a Francia.
Porque, din, agora vese que
Rice veu a Europa a falar de
multilateralismo, preparando
así o camiño a Bush para
endereitar as tortas relacións
coa vella Europa, creadas xus-
tamente por eles dous e outros
que seguen pensando hoxe o
mesmo que pensaban onte.

Claro que tanto Rice
coma Bush, e aínda
Rumsfeld –que tamén veu a
Europa a facerse o
simpático– aprenderon unha
boa lección no Iraq: que
invadir o país e desfacelo foi
moi doado, pero saír del e re-
construílo xa é un pouco
máis difícil. E que, xusto aí,
é onde o seu unilateralismo
se esnafra contra a realidade.
Non esquezamos que este
unilateralismo ten unha raíz
filosófíca que os “neocons”
beberon nas ideas simples e
primitivas de Richard Perle.

Agora ven que o
problema do Iraq vai máis
alá das súas posibilidades
–incluídas as económicas,
non o esquezamos– e chegan
a Europa (á vella Europa,
non á nova) pedindo axuda,
ben para a formación de poli-
cías, xuíces, avogados e
axentes penitenciarios, ben,
en xeral, para “asistencia po-
lítica, económica e de seguri-
dade á democracia máis
recente” –que así se refiren
ao Iraq saído das eleccións
do 30 de xaneiro, e ninguén
o sente como un aldraxe.

Pero Bush non cambia.
Porque é un crente. E, ademais,
un crente que recibiu
directamente de Deus unha mi-
sión que cumprir no mundo,
como Hitler dicía de si mesmo,
ou como o Caudillo nos dicía
non hai tanto tempo. Non vai
cambiar: tódolos nomeamentos,
sen excepción, que fixo despois
de ter gañado as eleccións
foron de “duros” e “neocons”,
dende Rice ou Gonzales ao
sinistro Negroponte, pasando
pola teimosa confirmación de
Rumsfeld.

Que Europa non se faga a
máis mínima ilusión, que xa
está sendo ben ilusa coas sú-
as flores a Rice ou ao propio
Bush: unha cousa é que lles
conveña recompoñer as rela-
cións con Europa, que iso é
evidente, e outra que se este-
an convertendo ao multilate-
ralismo, pois seguirán torpe-
deando a política europea
con Irán e con Siria, a políti-
ca sobre venda de armas á
China, as medidas medioam-
bientais, o Tribunal  Penal
Internacional... E nunca cam-
biarán máis ca o necesario
para que nada cambie, que
dicía Lampedusa.♦

A realidade contradí as afirmacións de Fraga 

A corrupción dentro do PP

Os casos
nos que dirixentes
do PP tiveron que
pasar nos últimos
anos polos xulgados
foron múltiplos.

GONZALO

O conselleiro Henrique López Veiga denunciou o enriquecimento dalgúns dirixentes do
PP en paralelo á súa actividade política.                                         PACO VILABARROS
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Cales son as bases do Foro pa-
ra un novo Estatuto?

Partimos da base de que Ga-
liza é unha nación. Este é o pun-
to de saída para o desenvolve-
mento de todo o articulado. Re-
coñécese o dereito de autodeter-
minación como paso previo a un
pacto que se asina co resto do
Estado para conformar un mo-
delo plurinacional, sen renun-
ciar a conseguir unha partici-
pación total nunha Europa dos
pobos. Este preámbulo fala cla-
ramente dun poder galego, que
até agora estaba relativamente
ben tratado nos aspectos lexisla-
tivo e executivo, pero que deixa-
ba de lado o xudicial. Nesta pro-
posta pretendemos facer un
Consello Xudicial de Galiza que
substitúa o Consello Xeral do
Poder Xudicial. Pretendemos
que o Tribunal Superior de Xus-
tiza de Galiza sexa o órgano no
que rematen todos os preitos
agás cando teña que intervir o
Tribunal Supremo nos casos nos
que se teñan que unificar crite-
rios pola aplicación de dereito
estatal. Por outro lado, tamén
tratamos os dereitos e liberdades
da cidadanía galega, indepen-
dentemente dos dereitos recoñe-
cidos pola Constitución ou os
que aparezan en tratados inter-
nacionais. Outro piar importante
da nosa proposta é a cohesión do
país, tanto a nivel social coma
territorial.

A que se refire?
No tocante á cohesión social

facemos unha aposta forte pola
igualdade real entre homes e
mulleres, pola solidariedade in-
terxeracional e tamén territorial.
Non queremos que se esfarele o
país, que se deixen irredentas
enormes zonas, coma se non ti-
vesen remedio. Evidentemente
non hai que renunciar a certas
economías de escala que se es-
tán a xerar dende Ribadeo a Tui,
pero sen que iso implique a un-
ha renuncia a desenvolver ou-
tras zonas. Sei que hai partidos
políticos que optan por un mo-
delo de concentración en torno
ao Atlántico, pero para nós esta
estratexia é un erro.

Propoñen tamén que desa-
parezan as provincias en favor
das comarcas.

A organización territorial ac-
tual non é funcional. Até agora
tense demostrado que a provin-
cia e o concello teñen desestru-
turado o país e non prestan os
servizos que precisan os cida-
dáns. A maioría das administra-
cións locais están arruinadas e
non teñen cartos nin para pagar-
lle aos secretarios. Tampouco se
trata de volver totalmente á tra-
dición. Hoxe a parroquia ten

pouco sentido como entidade
administrativa. Pensamos que
só tería sentido en casos moi
concretos do rural, pero en todo

o país non sería útil, ao igual
que a provincia. Queremos que
desapareza, aínda que o Estado
poderá seguir utilizándoa para o
que queira. A Xunta mimetizou
até agora a administración peri-
férica do Estado e estableceu a
súa forma de actuar en torno á
provincia, que non ten nada que
ver coa nosa tradición e, o que é
máis importante, cunha organi-
zación territorial funcional e
práctica. Concentrando o núme-

ro de concellos e concedéndolle
ás comarcas e ás rexións urba-
nas toda a capacidade adminis-
trativa, a utilización dos recur-
sos sería moito máis racional e
os cidadáns obterían mellores
servizos, que en definitiva é o
que importa.

Por rexións urbanas hai
que entender áreas metropoli-
tanas?

Non tal e como están agora
previstas na Lei de Administra-

Fío de dente
XOSÉ MANUEL SARILLE

Informa o repetidor do The
New York Times que come-
zará a descender a presen-

za de tangas na indumentaria
feminina.

O fio dental (como lle
chaman os brasileiros), acada
no mercado planetario o vin-
te e cinco por cento da
produción total de roupa
feminina íntima inferior. A
moda esixirá agora cubrir as
barrigas e os embigos e
amplificar as calzas, que
aumentarán en centímetros
até someter as camisetas. Dío
The New York Times,
colegas, que non é Rouco po-
la Cope, e desde o día da pu-
blicación, nótase un non sei
que de decadencia e atraso en
todas esas gomas e tecidos
que emerxen polas cinturas. 

Menos mal que esmorece,
porque a popularización do
fío de dente e a exhibición
abdominal foi un forzamento
contra-natura dos canons
estéticos. Unha imposición
inaxeitada,  incómoda e mes-
mo difícil de cachar desde a
visión masculina, acostumada
até daquela aos volumes dos
blue-jeans e ás insinuacións
insuperábeis das saias. 

O erotismo é unha intermi-
tencia, dixo alguén, e debemos
recoñecer que costou traballo
constatar a alternacia coa nova
prenda. Os fíos de dente e em-
bigos apenas lograban funcio-
nar alá polo noventa e cinco,
cando as mulleres máis novas
ensinaban por primeira vez os
pregues do corpo por riba do
cinto.

A moda imponse e vence.
Cada un convértese cando
toca, baixa as defensas ou está
vulnerábel. Ortega y Gasset di-
cía que o amor é un accidente
da atención. E o desexo é mo-
dernamente unha intermitencia
de mercado na que o oculto se
potencia comercialmente á zo-
na propicia do cerebro.

Recoñezo que me conver-
tín ao fio de dente moi tarde e
cun entusiasmo efémero. Foi
no Hotel Porta do Camiño.
Sentada de costas estaba unha
muller co tórax inclinado cara
a adiante. Por baixo do casaco
imperaba unha obra civil que
por momentos deixaba ver
arranques, arcos e costelas co-
mo os que proxecta nas súas
pontes o arquitecto Calatrava.
Pasou o día e pasou a romaría.

Moitas modas lograron
audacias maiores que o tanga
e a barriga á luz pero poucas
veces se retorceu tan mal a
imaxinación. Parece a moda
fea dun tempo morto.
Debemos celebrar o seu
crepúsculo e cantar a volta
alegre e gulosa da mini-saia.

Todo isto sería verdade se
os ianquis nos din a verdade
no xornal. Un amigo pregun-
toume que onde saíra a
noticia. “ Pois mentres non o
diga O Globo toda esa infor-
mación non vale para nada”,
sentenciou. ♦

Paulo González Mariñas
‘O actual Estatuto non serve’

RUBÉN VALVERDE
Encabezou as listas de Coalición Galega nas eleccións galegas de
1985, conseguindo 11 parlamentarios. Máis tarde provocou unha
escisión da formación fundando o Partido Nacionalista Galego
(PNG). Apoiou a moción de censura de 1987 contra Fernández
Albor e foi nomeado Conselleiro da Presidencia no Goberno Tri-
partito (PSdeG, CG e PNG). Vén de redactar as bases do Foro
para un novo Estatuto, encargado polo BNG a varios expertos.

PACO VILABARROS
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ción Local. Na actualidade con-
cíbese a área metropolitana co-
mo unha entidade case sen atri-
bucións, cuns órganos executi-
vos compostos
por máis de vinte
representantes e
incluso cun dele-
gado da Xunta,
que non é necesa-
rio e que evoca o
delegado do Go-
berno na Comu-
nidade Autóno-
ma. Como vemos
a Xunta até agora
veu copiando en
case todo o mo-
delo de organiza-
ción estatal, re-
nunciando a unha
p l a n i f i c a c i ó n
propia.

O Foro fala
dun modelo de
financiamento
que camiña cara
a responsabilidade fiscal.

Hai que rachar coa concien-
cia da subsidiación. Galicia ten
que tomar responsabilidades
sobre si mesma. Temos un po-
tencial endóxeno suficiente pa-
ra superar este reto. Non pode-
mos seguir pensando na esmola
como mecanismo de subsisten-
cia. Somos o único país no
mundo que ve positivo non me-
drar porque se pasamos do 75%
da renda media europea non re-
cibimos fondos estruturais. A
nosa posición psicolóxica déi-
xanos en inferioridade e cóm-
pre que acabemos con isto. Por
iso apostamos por unha autono-
mía financeira plena e por un
modelo de responsabilidade fis-
cal, sen prexuízo de que se
manteñan os mecanismos de re-
distribución, tanto de ámbito
estatal como da UE. Propoñe-
mos crear unha axencia tributa-
ria galega que recade todos os
impostos que se xeran aquí e
que teñan un sentido de progre-
sividade e equidade para buscar
a cohesión da que falamos.

O modelo de responsabili-
dade fiscal sería semellante ao
que reclama Cataluña ou ao
que teñen actualmente Euska-
di e Navarra?

Non poderiamos dar polo
momento o paso que pretende
Cataluña. Queremos que se re-
caden os impostos propios e que

o Estado nos ceda os demais.
Apostamos por reclamar compe-
tencias normativas para que se
poida efectuar a recadación, pe-

ro sabemos que
todo isto non vai
chegar de golpe.

No aspecto
cultural seguirá
a p o s t á n d o s e
polo bilingüis-
mo harmónico?

O esforzo
dos poderes pú-
blicos debe ser
real no tocante á
lingua. Propuxe-
mos unha carta
dos dereitos lin-
güísticos para
que o Goberno
garanta o dereito
a vivir en galego
daqueles que o
desexen. 

Alúdese ta-
mén ás rela-

cións de Galicia co exterior.
Neste apartado a aposta é

moi clara e atrevida. Galicia de-
be estar representada no plano
internacional de xeito directo.
Na UE, debemos ter voz e voto
no Comité das Rexións e debe-
mos poder participar naqueles
asuntos que nos afecten de xeito
directo e indirecto. Como ben
dicía Camilo Nogueira hai uns
días, hai temas que afectan de
xeito directo a Galicia como a
pesca ou a agricultura, pero ta-
mén as demais decisións que se
toman nos concernen, porque os
galegos temos ademais dos pro-
pios, os mesmos problemas co-
múns que o resto dos europeos.
A normativa galega debe, ade-
mais, incorporar-
se de xeito direc-
to á lexislación
europea sen pa-
sar como até
agora polo Go-
berno central.
Por outro lado,
cando falamos
de representa-
ción interna-
cional, aludimos
aos países fóra de Europa. Gali-
cia debe ter a nivel mundial un-
ha representación paradiplomá-
tica. Esta disposición aínda está
sen concretar, pero hai que dota-
la xurídica e politicamente. A
representación ten que darse so-

bre todo nos lugares nos que hai
emigración, pero tamén no resto
do mundo e das organizacións
internacionais.

Propoñen que estas bases
sexan discutidas, pero hai polí-
ticos que consideran que o ac-
tual Estatuto aínda ten moita
potencialidade. Precísase un
novo Estatuto?

O actual estatuto non serviu
para conformar unha idea de pa-
ís. Estamos nun proceso de rees-
truturación do Estado. O modelo
autonómico leva vintecinco
anos vixente, pero non hai que
esquecer que estivo moi condi-
cionado polas circunstancias po-
líticas nas que se fixo a Consti-
tución. A nosa Carta Magna é de
concordia, con cesións nuns ca-
sos e elementos moi avanzados
noutros. Non obstante o título
octavo, que fala do modelo terri-
torial do Estado é aberto. Fai fal-
ta entrar nun proceso de reforma
global. O Partido Popular prefi-
re apostar por completar o Esta-
tuto e non facer máis para non
chocar coa Constitución, coma
se esta fose algo sagrado que
sempre estivo aí e que non se
pode cambiar. De feito, xa está
no Consello do Estado o primei-
ro proxecto de cambio constitu-
cional proposto polo Goberno
que vai tocar a reforma do Sena-
do, a representación das autono-
mías en Europa ou a sucesión á
coroa, que non esquezamos que
vai obrigar a facer un referendo.
Polo tanto o proceso está aberto
e Galicia non pode quedar atrás.
Hai que lembrarlle a toda esta
xente que critica as reformas
constitucionais e estatutarias
que Galicia xa existía antes que

a Constitución
como entidade.
O único que fixo
a Carta Magna
foi darlle unha
envoltura xurídi-
ca, que foi a de
comunidade au-
tónoma, pero
puido ser calque-
ra outra. Por iso
nós partimos da

base de que somos unha nación
e como tal pactamos libremente
con outras rexións para consti-
tuír o Estado español, pero a no-
sa decisión podería ser calquera
outra. De aí que falemos dunha
autodeterminación previa.♦

‘Hai que rachar
coa conciencia
da subsidiación.
Galicia ten
que tomar
responsabilidades
sobre si mesma.
Temos un potencial
endóxeno suficiente
para superar
este reto”

‘O proceso
está aberto
e Galicia non pode
quedar atrás”

Dende que participou no Go-
berno Tripartito como ve a
evolución da política galega?

Penso que nestes anos Gali-
cia desaproveitou oportunidades
de evolucionar e incluso en moi-
tos aspectos fomos para atrás.
Hoxe escóitanse cousas dos diri-
xentes que cando nós gobernaba-
mos non podiamos nin imaxinar.
O Tripartito era un Goberno con
moita ilusión, no que o presiden-
te tiña só trinta e catro anos. Ago-
ra estamos nunha xerontocracia.
A mágoa é que aquel período du-
rase tan pouco porque deixamos
moitas cousas por facer.

Tivo ocasión de gobernar
co PSdeG-PSOE. Actuaba da-
quela en clave galega?

Naquela etapa era un partido
no que o sector galeguista era
maioritario. Tiñan certa autono-
mía con respecto ao PSOE. Nos
últimos anos semella que o cami-
ño é outro. O sector galeguista
non está no poder, aínda que con
algunha excepción. Pero no Tri-
partito chegamos a decisións en
clave galega. Por exemplo a Lei
de Coordinación de Deputacións
que fixemos daquela revela unha
vontade de estruturar o país en
clave galega e de desenvolver o
Estatuto. O proceso no PSdeG-
PSOE está aberto. Desexaría que
o sector galeguista se fixese co
poder para que nunha posíbel co-
alición bipartita se poida traballar
con conciencia de país.

No noso sistema de parti-
dos sempre se falou de fundar
un partido moderado naciona-
lista. Esa opción está desbota-
da a día de hoxe?

Sempre fun defensor de crear
un partido de centro-dereita na-
cionalista para que o votante gale-
go puidese exercer o seu sufraxio
en clave de país. Non obstante,
dende sempre o PP deulle ao seu
partido unha envoltura pseudoga-
leguista de monteira e gaita sen
afondar en que significa ser gale-
guista máis alá do folklore. A isto
hai que engadirlle unha mala es-
tratexia dos partidos que foron
xurdindo, que entenderon que a
súa labor era presentarse ás elec-
cións para completar a posíbel re-

presentación que lle faltase ao PP
e deste xeito poder entrar nese par-
tido nunha posición de privilexio.
No meu caso, o PNG era un parti-
do que se aglutinaba en torno ao lí-
der, como sucede nas pequenas
formacións. Cando decidín aban-
donar a actividade política por ex-
ceso de funcións, entón tamén de-
sapareceu o grupo. De todos os
xeitos agora son dos que penso
que é máis lóxico xuntar a todo o
espectro nacionalista baixo un úni-
co partido para ter máis forza.

Aposta entón pola opción
frontista?

Até agora esa solución non
pareceu funcionar mal. Pero na
situación actual o máis operati-
vo sería que o BNG se constituí-

se como partido. Cousa que pen-
so que acabará facendo.

Por curiosidade, como é
que unha persoa que se define
nacionalista coma vostede non
escribe as súas colaboracións
na prensa en galego?

Supoño que é porque cada
cousa ten a súa función. Case to-
dos os meus escritos profesionais
e ensaísticos son en galego, así
como as colaboracións con dis-
tintos medios. No caso da colum-
na de La Voz de Galicia comecei
escribindo en castelán porque
penso que chega a un círculo am-
plo de xente, tanto de dentro co-
ma de fóra do país. De todos os
xeitos ás veces escribo na nosa
lingua tamén nese diario.♦

‘No Tripartito o PSdeG-PSOE actuou con autonomía de Madrid’

LKLLLAo falar de pacto
previo refírese a que o futu-
ro modelo estatal debe ser
federal ou confederal e xa
non autonómico?

O propio Goberno central
fala xa de facer legal o federa-
lismo real de España. Hai que
entender que os estados fede-
rais son todos iguais. Galicia
pactou co resto de España e
agora con Europa porque pola
historia parece que é o camiño
máis lóxico.

Pero ese dereito de auto-
determinación do que fala
podería ser reversíbel como
ocorre nos modelos confe-
derais?

Podería selo se os galegos
chegan a tomar esa decisión.
De todos os xeitos non quero
entrar en se a nosa proposta é
constitucional porque xa di-
go que non hai nada sagrado
e todo é discutíbel. A nosa
propia Carta Magna deixa
moitos camiños abertos ao
recoñecer os dereitos históri-
cos das nacionalidades que
conforman España.

Que coincidencias e di-
verxencias hai co proxecto
elaborado polo grupo Inicia-
tiva XXI?

Non hai nese documento
ningún esforzo serio de chegar
a unha cohesión social e terri-
torial. Non formulan con va-
lentía a responsabilidade fis-
cal no financiamento autonó-
mico. Non pretenden suprimir
a provincia. No tocante a lin-
gua nós dámoslle un tratamen-
to excelso introducindo o de-
ber de coñecela, mentres que o
documento de Iniciativas XXI
non alude apenas a este tema.
Non obstante, aínda que cunha
terminoloxía máis rebuscada
si falan de pacto ou de comu-
nidade nacional. De todos os
xeitos hai que ter coidado coa
terminoloxía que se emprega
porque o falanxismo definía a
España como unha comunida-

de nacional. O que está claro é
que o seu documento presenta
avances con respecto ao actual
Estatuto e haberá que contar
tamén coas súas propostas.

Recóllense tamén na súa
proposta unha serie de ele-
mentos referentes ao siste-
ma de benestar. Para que
serve na práctica esta arti-
culación se non é esixíbel
xuridicamente?

En calquera documento
destas características deben
existir principios económicos
rectores da política económi-
ca e social. O que pretende-
mos é que estes dereitos que
se mencionan sirvan para
marcar unha pauta de Gober-
no. É necesario incluír estas
orientacións políticas porque
atenden a necesidades dos ci-
dadáns e do país.

O documento foi elabo-
rado por persoas de distinta
extracción ideolóxica. Como
valora a contribución dos
distintos relatores?

Todos traballamos con di-
versos documentos. Dende
constitucións até as propias
propostas estatutarias coas
que están traballando en Ca-
taluña ou Euskadi. É certo
que todos os que participa-
mos  temos xeitos de pensar
que poden diferir nalgúns as-
pectos, pero non foi difícil
chegar a un acordo porque a
maioría das propostas son ló-
xicas e necesarias para o país.
De todos os xeitos, como non
nos consideramos en pose-
sión da verdade dicimos que
hai que debater a proposta fi-
nal. Iso si, que ninguén pense
que o que se recolle no docu-
mento é esaxerado porque o
único que pretendemos é aca-
dar un maior grao de desen-
volvemento e benestar para
Galiza. Todo se discutiu con
xenerosidade intelectual e po-
lítica e non houbo posicións
dogmáticas.♦

‘Galicia podería
esixir o dereito
de autodeterminación’



A.E.
As listas do BNG ás eleccións
autonómicas sufrirán unha
forte renovación que xa está a
crear as “lóxicas tensións inter-
nas”, pero non se pode “falar
de crise”. Así o expresa Anxo
Quintana e así opina a maioría
da Executiva, porque a renova-
ción “é un mandato da última
Asemblea Nacional”, afirman.

Anxo Quintana anunciou no Con-
sello Nacional do BNG celebrado
a pasada semana que Francisco
Rodríguez non recuncará como
deputado en Madrid. Unha sema-
na despois, todos os medios de co-
municación e os politólogos espe-
cialistas no BNG, que inzan o pa-
ís andan a darlle voltas á cuestión.

O deputado concretou que
cando se decidiron as listas ao
Congreso nas pasadas eleccións
xa deixou claro que pretendía que
esta fose a última lexislatura. A
pregunta é por que Quintana fixo
pública agora esta decisión “per-

soal” de Francisco Rodríguez.
O secretario xeral da UPG

considera que o voceiro nacional
do BNG tería “as súas razóns”.
Estas semellan estar claras para
moitos membros da Executiva na-
cionalista: “Quintana quixo que se
vise que a renovación do BNG vai
en serio e que lles afecta a todos”.

Foi unha mensaxe á sociedade
pero tamén a todos os membros
da dirección. Ao mesmo tempo,
Quintana, tentaría deixar claro,
máis unha vez, o seu liderado po-
lítico dentro da organización.

Pero tamén debería lerse, pen-
san algúns dentro do BNG, como
unha clara mensaxe da UPG da
súa aposta pola renovación inter-
na, sobre todo no próximo grupo
parlamentario. Leva tempo facen-
do acenos neste senso desde que
Bautista Álvarez abandonou a
Mesa do Parlamento. Seguida lo-
go da renuncia da deputada Mª do
Pilar García Negro á súa acta.

Unha aposta pola renovación
do grupo parlamentario que

Francisco Rodríguez deixou cla-
ra na súa intervención ante o
Consello Nacional, seguindo o
mandato que lles deu a última
Asemblea Nacional á actual di-
rección. Os militantes do BNG
aprobaron unha limitación de
cargos a tres mandatos consecu-
tivos no mesmo posto, xa sexa
orgánico, interno ou institucio-
nal, aínda que poderán existir
“circunstancias especiais”.

Só repetirán
cinco ou seis deputados

Esa profunda renovación, que le-
varía a que recuncasen, unica-
mente, cinco ou seis dos actuais
deputados, ten que reflectir ta-
mén “todo o amplo espectro so-
cial” que representa o BNG, se-
gundo afirmou Quintana. Ou-
tros, como Mario López Rico, en
sintonía co expresado por Xosé
Manuel Beiras, falan de “manter
a pluralidade política”.

Aí está un dos problemas cos

que se atopan algunhas organiza-
cións integrantes da fronte na-
cionalista. Ao ter que pasar a outro
cometido os principais dirixentes,
a pouca militancia coa que contan
dificúltalles manter o estatus polí-
tico do que viñeron gozando desde
o acordo fundacional en Riazor.

E Beiras irá nas listas? É a pre-
gunta recorrente que lle fan a An-
xo Quintana. A contestación xa é
sabida tamén: “Beiras non repre-
senta un problema, será o Consello
Nacional quen fixe o papel de ca-
da quen dentro da organización”.

Desde o BNG negan, sobre
todo, a idea que queren transmitir
“a maior parte dos medios”, que
deixar de ser deputado ou outro
cargo “é deixar de facer política
ou de traballar polo BNG”, titu-
lando por exemplo que “Francis-
co Rodríguez se retira”.

Tamén contrapoñen á “sensa-
ción de crise interna que queren
transmitir os medios” a “realida-
de na que vive a organización”,
que se reflectiría, por exemplo,

en que o Consello Nacional
aprobou por ampla maioría a va-
loración do resultado do referen-
do constitucional, e que existiu
“total coincidencia” á hora de fi-
xar os obxectivos e o traballo pa-
ra os próximos meses. 

No último trimestre do ano pa-
sado, cando se falaba do posíbel
adianto das eleccións, o BNG xa
puxo en marcha a súa maquinaria
electoral. As distintas zonas fixe-
ron os criterios que debían cumprir
os candidatos e propuxeron nomes.
O Consello Nacional facultou a
Executiva para confeccionar as lis-
tas electorais e remitirllas ás distin-
tas asembleas comarcais. Logo se-
rá o Consello Nacional quen as ra-
tifique finalmente. A dirección do
BNG aínda non ten prazos para es-
te proceso, nin se darán a coñecer
as cabeceiras de lista antes. Aínda
así, todo indica que abordarán as
listas completas, que quedarán
aprobadas antes do Día da Patria
cando serán presentadas publica-
mente na praza da Quintana.♦
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Corrupción
CARLOS AYMERICH

O sistema democrático fundamentáse na confianza da ci-
dadanía na honestidade e competencia dos seus represen-
tantes e gobernantes. Esta relación fiduciaria desaparece
cando, a consecuencia da corrupción, representantes e
gobernantes antepoñen outros intereses –os seus particu-
lares ou os de determinados grupos e empresas– aos in-
tereses xerais que deben servir. A ruptura desta confian-
za produce o desprestixio da política e aduba o terreo pa-
ra o xurdimento de alternativas “apolíticas” de cariz po-
pulista, no mellor dos casos, e fascistoide a maoría das
veces. Alternativas que, paradoxalmente, aproveitan a
quebra dos mecanismos democráticos de control para
asaltar, con impunidade, o patrimonio público. Aí están,
como exemplo, os casos do Vicedo, Marbella, Filesa, Na-
seiro e tantos outros.

E cando as actividades de corrupción se producen
nun sistema democrático que, como o español e o gale-
go, carece de mecanismos incisivos e eficaces –preventi-
vos e represivos– de control da xestión pública, reacio a
abrir vías á participación cidadá directa na xestión e no
seguimento dos asuntos públicos e claramente deficiente
no que a transparencia se refire, os resultados son deso-

ladores: conselleiros que constrúen, en poucos anos, un
emporio empresarial á calor do seu cargo; alcaldes e pre-
sidentes de deputación que amasan un patrimonio inmo-
biliario inxustificábel coas retribucións públicas que re-
ciben, empresas privadas amparadas pola Xunta en pro-
xectos ilegais e contrarios ao interese público… e todo
isto sen que a fiscalía actúe e
sen que á Axencia Tributaria
investigue. Ao fin, a impuni-
dade.

E, anécdotas á parte (hai
construtores galegos que pen-
san seriamente en trasladarse
a Cataluña: o 3% parécelles
unha “mordida” moito menor
da que teñen que pagar aquí),
cómpre desentrañar as causas
da corrupción, eliminalas e,
desde logo, sancionar exem-
plarmente os políticos e em-
presarios corruptos. Porque a
corrupción pública ten cau-
sas. Sabían que o Estado es-
pañol é, xunto con Serbia e Liechtenstein, o único país
europeo que ainda non ratificou as Convencións do Con-
sello de Europa de loita contra a corrupción? Sabían que
o goberno español –este e os anteriores– ocultan os in-
formes críticos que o GRECO (Grupo de Estados contra
a Corrupción do Consello de Europa) elabora todos os
anos sobre a corrupción? Sabían que o goberno español

–este e os anteriores– négase a que a Fiscalía goce dunha
independencia equiparábel á do Poder Xudicial, tal e co-
mo esixen estas convencións? Alguén sabe por que a ci-
dadanía non pode acceder a informacións como as decla-
racións de bens e intereses dos seus representantes e go-
bernantes? Ou por que se esixen fianzas disuasorias para

o exercicio da acusación po-
pular nos casos de corrup-
ción? 

Así as cousas non é de es-
trañar que, máis outra vez,
Fraga e Touriño coincidan:
nin o un nin o outro saben de
ningún caso de corrupción
(co doado que o terían! abon-
daría con que lle perguntasen
a López Veiga e a Francisco
Vázquez!). Menten. O que de
verdade queren dicir é que
nin o un nin o outro queren
eliminar unha corrupción
consubstancial á súa forma de
entender a política. 

Outros, os do BNG, estamos empeñados en eliminar-
mos a corrupción. Porque non se pode acometer ningún
proxecto serio de rexeneración política sen loitar decidi-
damente contra unhas prácticas que, ao tempo que balei-
ran as arcas públicas, minan os alicerces da democracia e
da confianza en que esta asenta. Non todos somos iguais.
Afortunadamente.♦

A perda de hexemonía do PP en
Lugo vén traendo como conse-
cuencia certas situacións que
non deixan de ser choqueiras. Os
grandes xa preparan as súas ma-
quinarias de ofertas e contraofer-
tas con vistas ás vindeiras elec-
cións autonómicas e o que antes
se limitaba á presentación de
grandes planos para a capital e a
provincia por parte dos domi-
nantes, que os xornalistas garda-
bamos coa maior discreción no
caixón dos esquecementos sa-
bendo que do prometido, nin a
metade da metade, agora conver-
teuse nunha loita por ser os pri-
meiros, por contrarrestar os con-
trarios nunha pugna que veremos
onde vai rematar pero que, ao
menos, resulta divertida.

Un destes exemplos témolo
no sucedido hai uns días. Os so-
cialistas presentaban o proxecto
do que será o futuro centro tec-
nolóxico agroalimentario de Lu-
go, unha promesa que fixera Xo-
sé Blanco na campaña das xerais
e que semella, de momento, non
terse esquecido dela.

Aínda non se repuxeran os do
PSOE do seu trunfalísmo cando

a Xunta, para contrarrestar ofer-
tas, anuncia que creará un centro
tecnolóxico lácteo en Lugo para
modernizar o sector.

Non cabe a menor dúbida de
que a pluralidade ideolóxica dos
gobernos está animando o cota-
rro nesta provincia na que cada
vez que se cheiraban eleccións,
eran sempre os mesmos os que
presentaban as grandes obras

que só quedaban para a lembran-
za no papel impreso dos xornais.

Os socialistas están xogando
duro e os do PP, que ven perder
posibilidades, non se resignan a
que outros lles quiten a clientela
que tan domesticada tiveron du-
rante tantos anos e así, cando un
propón algo interesante, decon-
tado lle saen con outro proxecto
senón mellor, semellante.

O problema radica agora en
saber se todas estas fantasías,
máis as que virán até as elec-
cións, faranse factíbeis algunha
vez ou será a vella cantinela de
sempre. De ser así, xa o teño cla-
ro, irán para o caixón dos esque-
cementos pola cousa da memoria
histórica e por se fixese falla
lembralo dentro da sección de
obxectos perdidos.

Pola contra, se as promesas
se converten en realidade, vaia
choio que imos ter aquí en Lugo.
Mentres tanto, haberá que con-
fiar no vello refrán que postula o
de “divide e vencerás”. E a vito-
ria, de momento, pode ser para
os lugueses que de momento só
podemos berrar: vivan as liortas!
E que se maten entre eles.♦

Competencias
ANTÓN GRANDE

PP e PSOE andan na puxa por prometer máis cousas para a cidade ca o seu
adversario. Os cidadáns pódense divertir con esta lea de entroidada política.

Lugo

A última Asemblea do BNG limitou a permanencia nos cargos a tres mandatos

Anxo Quintana quere
que se vexa que a renovación vai en serio

‘Alguén sabe por que a cidadanía
non pode acceder a informacións
como as declaracións de bens e

intereses dos seus representantes e
gobernantes?”

●



A.N.T.
A presentación do libro “Dis-
curso e Tempo. Na procura dun
socialismo para Galiza” (A No-
sa Terra),  do político socialista
Miguel Barros, converteuse
nun acto político no que máis
de medio milleiro de militantes
e simpatizantes socialistas, pro-
cedentes de 26 agrupacións, rei-
vindicaron un discurso gale-
guista para o PSdG-PSOE e o
entendemento cos nacionalistas.

Foi moito máis que a presentación
dun libro, aínda que este tivese xa de
por si unha profunda carga política,
explícita xa desde o seu título Dis-
curso e tempo. Na procura dun so-
cialismo para Galicia, no que Mi-
guel Barros recolle as súas aporta-
cións de máis de vinte anos de de-
fensa dunha liña política propia para
o PSOE na Galiza. Foi á vez un ac-
to reivindicativo dunha liña do so-
cialismo galego que pouco a pouco
foi quedando relegada no partido até
facerse invisíbel na práctica, aínda
que aparecese nas resolucións con-
gresuais. Foi tamén “a recuperación
na fe nun discurso político que se
pode realizar agora, en consonancia
coa aposta de Rodríguez Zapatero,
porque non hai discurso alternativo,
só que se aposte por voltar ao cen-
tralismo”, en palabras de Miguel
Barros. Tratábse de poñer á vista dos
militantes socialistas a coherente tra-
xectoria política do autor, pero ta-
mén, un aviso á dirección socialista,
unha mensaxe de forza dunha apos-
ta política disgregada, inconexa e ta-
mén minimizada desde que esta ten-
dencia perdera o congreso da Toxa e
González Laxe se viu apartado mes-
mo da secretaria xeral do partido lo-
go de ser presidente da Xunta.

O acto serviu, precisamente,
como reivindicación daquel Gober-
no Tripartito, no que participaron
socialistas e nacionalistas, esqueci-
do por estes últimos e denigrado
polo PP sen que teña valedores. Ao
mesmo tempo foi unha aposta clara
polo entendemento entre naciona-
listas e socialistas no futuro, tanto
nos concellos coma nun “próximo
goberno autonómico”, en palabras
de Fernando González Laxe.

No acto estiveron presentes os
principais protagonistas daquelas
xeiras. Así, na presentación inter-
viu o congresista Ceferino Díaz,
unha das cabezas visíbeis do deno-

minado sector galeguista desde o
seu desembarco procedente do
PSG e prologuista do libro. Tamén
o ex presidente da Xunta, Fernan-
do González Laxe, outro “pexego”

no PSOE. Xunto con Miguel Ba-
rros, o autor do libro, o único que
mantivo a reivindicación pública
dun galeguismo para o PSdG-
PSOE todos estes anos.

Inusitada capacidade
de convocatoria

O que máis sorpresa causou a al-
gúns dos asistentes foi a capacida-
de de convocatoria. No acto parti-
ciparon máis de seiscentas persoas
–no xantar posterior 523– proce-
dentes de 26 agrupacións socialis-
tas, o que dá idea do predicamento
deste discurso no partido socialista.

No público numerosos alcaldes,
concelleiros e cargos do Partido So-
cialista. Entre eles citar a Antonio Ga-
to Soengas, o alcalde de Monterroso
que formara trío con Barros e Ceferi-
no Díiaz no congreso de Ourense,
sendo derrotados por Francisco Váz-
quez ao optar este último finalmente
polo “pragmatismo”, o que signifi-
cou o principio da laminación da liña
galeguista no interior do partido.

Tamén Xosé Luis Rodríguez
Pardo (ex PSG); o primeiro secre-
tario xeral do PSdG-PSOE, Anto-
nio Campos Romai, Lois Pena,
Enrique Curiel, Modesto Pose,
Francisco Iglesias e un longo etc,
ao que se sumaron a case totalida-
de dos cargos públicos socialistas
da comarca –incluídos os conce-
lleiros vigueses–, da que foi elixi-
do Miguel Barros secretario re-
centemente. Non estivo Carlos G.
Príncipe, o que tamén foi noticia.

Nas tres intervencións, nas
que estiveron presentes a auto-
crítica e chamamentos a apoiar a
Pérez Touriño como futuro presi-
dente, marcáronse os fitos conse-
guido pola liña galeguista.

Ademais da formación do go-
berno Tripartito (González Laxe
recoñeceu a aparente sinrazón de
ter que deixar fora del a dous dos
principais artífices, Barros e Cefe-
rino Díaz); a superación da “aldra-
xe” e a consecución dun Estatuto
para Galiza en consonancia co
vasco e catalán (enfrontándose a
unha parte do PSOE, liderada por
Alfonso Guerra); a fixación da ca-
pitalidade en Compostela (rexei-
tando unha vez máis a postura e li-
ña política de Francisco Vázquez,
o seu máximo opositor político) e
a posta en marcha da lei das tres
universidades galegas, con Miguel
Barros nun papel senlleiro.♦
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Na presentación do libro de Miguel Barros

Máis de cincocentas persoas
reivindican un discurso galeguista para o PSG-PSOE

Xan Carballa, Ceferino Díaz, Miguel Barros e Fernando G. Laxe. Abaixo, un aspecto dos asistentes.                      PACO VILABARROS

Ceferino Díaz
Este libro é unha desculpa para
xuntarnos outra vez todos.

Defender estas ideas gale-
guistas tróuxonos moitos pro-
blemas.

Na batalla pola capitalidade
xogámonos todos moito.

Coa liña galeguista o PSOE
pasou de 15 a 28 deputados,
pero non gañamos organica-
mente ningunha batalla.

Aquí estamos a establecer as
bases para unha estratexia de
cambio político en Galicia.

O cambio non pode ser mu-
dar uns por outros, senón por
en marcha un proxecto  estra-
téxico para o país.

É básico construír un eixo so-

cialista-nacionalista. Confiamos
en que tanto o partido como a so-
ciedade así o comprenda”.♦

Fernando
González Laxe
Este libro marca un punto de
confluencia dentro da política
galega para os próximos tempos.

Antes de que o home sexa po-
lítico está un territorio. É identi-
dade recoñecer a identidade físi-
ca na que este se desenvolve.

Hoxe é un día para disfrutar.
Volvémonos a xuntar todos. E
farémolo máis veces. O libro é a
desculpa, o motivo.

Temos que recuperar o
tempo perdido, para que Gali-

cia avance máis rápido que os
demais. E só avanzará se o mo-
tor é unha forza progresista e
se contamos cos nacionalistas.

O Goberno Tripartito aínda
está na lembranza da xente. Fra-
ga non foi quen de borralo. Pero
sobre todo está nas arelas da ci-
dadanía que se volva repetir.

Agardo que o compromiso
galeguista de moita xente do
PSOE se vexa reflectido nos
próximos días.♦

Miguel Barros
Este libro é a representación da
sociedade exposta en palabras.
Un discurso estritamente político.

Realicei unha síntese políti-
ca que está a punto de chegar.

É un discurso dirixido aos
homes e mulleres da fronteira.
Chocándonos a man podemos
superar todos os problemas de
entendemento.

As diferenzas que separan a
socialistas e nacionalistas poden
superarse cun mínimo de diálogo.

O país agarda con esperanza.
Temos que comezar o traballo pa-
ra entendernos cos nacionalistas.
O motivo da convocatoria é ese.

A síntese do noso proxecto
ten que ter en conta o entende-
mento entre o xeito de artellar
o Estado dos federalistas-so-
cialistas e dos nacionalistas.

O noso discurso galeguista foi
roto pola batalla da capitalidade.

O Tripartito non foi un acto
político voluntarista, senón que

naquel momento, culminouse a
etapa política da autonomia.

Daquelas perdemos a oportu-
nidade histórica de modificar a
realidade de Galiza por discu-
sión internas.

O socialismo galego defínese
como galeguismo cívico e social-
demócrata. É preciso que se
cumpra o aprobado no congreso.

Os idiomas expresan unha vi-
sión do mundo. Os galegos non
podemos desertar da marca identi-
taria e dos valores colectivos. Es-
taríamos condenados.

Tanto socialistas como na-
cionalistas están maduros para
chegar a acordos. Só falta que os
partidos poñan vontade para
chegar á síntese do discurso pre-
cursor.♦

PACO VILABARROS

AS FRASES
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O pasado 2 de marzo a Socieda-
de Estatal de Participacións In-
dustriais –SEPI– presentaba ofi-
cialmente Navantia. A nova em-
presa, que se dedicará á constru-
ción naval militar, é froito da se-
gregación das actividades de
Izar. Cando aínda non está pe-
chado o expediente de regula-
ción de emprego –ERE– dos an-
tigos estaleiros xa se fala dunha
facturación anual para Navantia
de 1.400 millóns de euros.

Os prexubilables de Izar –ou
da antiga Izar, para ser exactos–
en Ferrol e Fene aínda non teñen
claro o seu futuro. Estes empre-
gados, maiores de 52 anos agar-
dan a coñecer as condicións con-

cretas nas que se producirá o seu
retiro anticipado. En teoría, esta
prexubilación xa debería terse
feito efectiva a comezos de mes.
Pasaban as previsións por darlle
así continuidade aos quince días
de vacacións que aínda lles co-
rrespondían. Pero non puido ser.

Consumíronse estas vaca-

cións co ERE sen asinar. Os sin-
dicatos e a SEPI non acadaban un
acordo satisfactorio e os prexubi-
lables tiveron que volver ocupar
os seus postos de traballo. De ca-
ra a evitar esta situación con tra-
zas de esperpento, concedíaselles
dende o estaleiro unha semana de
permiso retribuído.

Todo indicaba que a sinatura
se produciría antes do dous de
marzo. Esa era a data prevista
para a presentación de Navantia
e se facía pouco probábel que a
nova empresa quixese nacer coa
carga das prexubilacións. Pero
vese que, falando de barcos, na
SEPI non lles temen aos lastres...

Navantia naceu rodeada dun
halo de mesianismo, cando o
acordo aínda está por chegar.
Choven aloumiños para a irmá
máis nova, que se dedicará á
construción naval militar inte-
grando os estaleiros de Ferrol,
Fene, Puerto Real, San Fernando
e Cartagena. Mentres tanto, den-
de as altas esferas desouven a
máis vella. Izar queda ancorada
no pasado mentres se afunden as
espectativas de futuro de comar-
cas cidades e familias. Detrás do
baile de cifras quedan os prexu-
bilados, os despedidos e os mo-
zos que teñen agora un pouco
máis difícil, se cadra, o acceso
ao seu primeiro emprego.♦

Navantia. Un parto sen dor?
MARTINA F. BAÑOBRE

A transformación de Izar en Navantia deixa moitos damnificados. Entre eles, os
traballadores pendentes de prexubilación da que se descoñecen as condicións.

Ferrol

A sentenza contra o alcalde de
Montederramo foi a noticia máis
salientábel das producidas nos
últimos meses nesta provincia,
afeita mediática e tradicional-
mente a toda sorte de irregulari-
dades. Coincidindo coa defensa
de Manuel Fraga dunha Galicia
non especialmente corrupta, a
Audiencia Provincial de Ouren-
se vén de condenar a Antonio
Rodríguez Álvarez, do PP, a 2
anos de cadea e un e medio de
inhabilitación por un delito de
falsidade documental. Os xuíces
consideraron probado que o al-
calde lle encargou a un arquitec-
to técnico en 1993 a elaboración
dun proxecto que nunca se fixo
na beira esquerda do río Mao.
Pero non lle tremeu a man a Ro-
dríguez para facer un certificado

coa sinatura do arquitecto, que
negou ser o autor do garabato,
na que constaba que o custo da
obra fora de 48.000 euros, cando
en realidade foi de 9.000. Coa
manobra, o alcalde conseguía,
ademais, unha subvención da
Xunta de 4.200 euros. A resolu-
ción xudicial absolveu os tres
concelleiros do PP que estaban

imputados polo mesmo delito.
As peculiaridades do sistema

xudicial español fixeron posíbel
que o proceso se prolongase du-
rante unha década, asunto nada
insignificante que os xuíces con-
sideran agora “moi cualificado”
como atenuante que reibaixa nun
grao a condena e impide que o al-
calde popular vaia a prisión. Os

concelleiros socialistas din que
non querían tal cousa, senón que
o pobo soubese a verdade, logo
de que durante estes anos se di-
xese desde o PP que as denuncias
eran “unha invención”. Outro pe-
queno detalle técnico evitou que
a Xustiza lle pedise contas a An-
tonio Rodríguez sobre nego-
ciacións prohibidas a funciona-

rios públicos. Malia considerar
probado que o alcalde contratou
un edil na brigada contra incen-
dios e lle pagou polo uso do seu
coche particular; que celebraba
comidas de traballo no bar da súa
muller e lle compraba radiadores
para o albergue municipal; que
mesmo a contratou para atender a
emisora de incendios, os xuíces
consideraron que todo iso non
supoñía delito penal, tal e como
opinaba a propia Fiscalía. Ao pa-
recer, “non son constitutivos de
delito ningún e cínguense a unha
conduta típica de mera activida-
de”. O alcalde de Montederramo
declaraba ás portas da sala de vis-
tas que as irregularidades nos
concellos pequenos son habituais
e que, no seu caso, eran “polo
ben do concello”.♦

Corrupción en Montederramo
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Un novo caso de corrupción nun concello racha a imaxe de transparencia
da Era Fraga. Antonio Rodríguez, primeiro edil de Montederramo, vén de
ser condenado por diversas irregularidades durante o seu mandato.

Ourense

A cobiza do voto
LOIS DIÉGUEZ

A maior parte dos emigrantes galegos que hoxe viven en distintos países de sudamérica, tiveron que
saír do noso país hai xa moitos anos. O tempo e as distintas xeracións foron mudando o seu con-
tacto con Galiza. Hoxe apenas o teñen, sobre todo os fillos dos fillos dos fillos, que son os que es-
tán en condicións de votar. A maior burla que pode sufrir unha persoa é a de ser obrigada a elixir
sobre alternativas e situacións que descoñece. A iso chámaselle manipulación. E a maior hipocre-
sía, mandala fóra do seu país, e ao cabo de moitos anos, irlle dicir que ten que votar, pero polo go-
berno, claro, ou en todo caso, por un dos partidos que lles poñen ante os fociños. Aos outros des-
coñécenos. O voto emigrante representa hoxe sobre o 12 por cento dos votantes galegos. Unha mi-
na. Xa houbo casos en que o PP lle quitou un deputado ao BNG precisamente por tales votos. Ago-
ra, únese a esta escura carreira o PSOE, mediante embaixadores que non teñen máis función que
rescatar adhesións e pedáneos da súa corda. O voto emigrante, hoxe, (incontrolado, sen garantías
democráticas, gañado só polos que manexan orzamentos públicos disimulados), pode cambiar o fu-
turo goberno da Galiza. Con todo, os sufridos emigrantes seguirán sen ver un cambio real na súa si-
tuación. Pero isto é o de menos. A cuestión só está en conseguir poder, e como sempre, utilizándoos.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

MMEEMMOORRIIAA DDEE  FFEERRRROO
Antón Patiño Regueira

Relatos dun home que quere salvar a memoria e non esquecer
a liberdade. Para devolvela con flores. E se puidera ser,
daquelas que había no xardín dos Boedo. Na casa leda do pai

e a nai de Pucho Boedo. Roseiras, xeranios vermellos, alhelís
brancos, begonias e margaridas sempre na conta dos que
defenderon a liberdade coa cultura e o ferro.

A NOSA TERRA



Os científicos e técnicos tiveron
unha especial incidencia nesta se-
mana na comisión do Prestige do
parlamento galego, así como a
comparecencia de Nunca Máis.
Por primeira vez tratábase en pro-
fundidade o que aconteceu neses
primeiros días, nos atrancos que
sufriron os científicos galegos, na
falla de estudos sobre o impacto na
saúde, que evidenciou un dos epi-
demiólogos europeos con máis re-
nome, Miquel Porta, ou como
cuestións como o afastamento do
buque ou a solidificación do fuel
atentaron contra a intelixencia dos
científicos deste país. De feito, é
moi significativo que a achega téc-
nica veña dada polas comparecen-
cias propostas desde os grupos da
oposición, e aquelas persoas que o
PP chamou a comparecer para fa-
lar de cuestións técnicas son fun-
cionarios que non cuestionan nin
contrapoñen as súas visións ás dos
outros científicos críticos co go-
berno central e a Xunta.

Ricardo Beiras, profesor de
Ecoloxía Mariña, puxo de mani-
festo a necesidade de dotármo-
nos de medios para loitar contra
a contaminación mariña no mar,
para evitar a chegada á costa do
fuel e tentar minimizar os efec-
tos de vertidos no mar. Xoán
Xosé González, investigador do
Instituto Oceanográfico de Vi-
go, criticou o tratamento que re-
cibiron os científicos e a censu-
ra, así como achegou os estudos
que desde o seu equipo se están

a realizar neste momento. 
Os efectos sobre a saúde que

as marés negras do Prestige po-
den supor para os afectados de
primeira orde (mariñeiros, volun-
tarios/as e poboacións cercanas)
están aínda sen ser estudados,
non hai informes que poñan de
manifesto as consecuencias que
se poden derivar desta catástrofe
nin se está a realizar un segui-
mento, o que foi moi críticado
por Miquel Porta, da Universida-
de Autónoma de Barcelona.

Afastar o buque

Na xornada de comparecencias
do 7 de marzo serían os científi-
cos Fiz Fernández, do Instituto
de Investigacións Mariñas do
CSIC, e Federico Vilas, da facul-
dade de Ciencias do Mar da Uni-
versidade de Vigo. cuestionaron
as decisións que se tomaron.
Fernández criticou o afastamen-
to do buque polo coñecemento
de cómo funcionan as mareas en
Galiza, así como a afirmación da
solidificación do fuel e a súa ex-
periencia dentro do batiscafo
Nautile. Desta experiencia expli-
cou que tiveron que traballar no
Nautile cos planos do Prestige
que viñan no especial de La Voz
de Galicia porque os planos do
Prestige estaban nun despacho
agochados en Madrid. 

Vilas sinalou tamén o absur-
do do afastamento do buque e o
perigo pola sismicidade na que

se encontra afundido o pecio do
Prestige. Explicou tamén a súa
experiencia realizando traballos
de investigación para o Ministe-
rio de Ciencia e Tecnoloxía do
anterior goberno, que foron si-
lenciados, e como Repsol se
apropiou despois das mostras to-
madas e realizou un pésimo tra-
ballo carente de apoio científico.

Sería pola tarde cando che-
garía a tensión ao parlamento.
En todo o mes de comisión nun-
ca tanto despregue policial hou-
bera. A causa, a comparecencia
de Nunca Máis.

Rafa Villar, voceiro de Nun-
ca Máis, acudiu acompañado de
Xurxo Souto, representantes
sindicais e outras persoas desta
plataforma cidadá que quixeron
trasladar o “escepticismo que a
cidadanía galega sente ante esta
comisión de investigación, que
chega tarde e con moitas caren-
cias como as comparecencias
dos maiores responsábeis”. Vi-
llar incidiu na xestión da catás-
trofe, mais tamén na situación
que continuamos a ter de “inde-
fensión” o que obriga a non pa-
sar a páxina. Villar foi duramen-
te interrogado polo portavoz do
grupo popular, Roberto Castro,
que utilizou os seus quince mi-
nutos en exclusiva a cuestionar
a actividade de Nunca Máis.

Nesta xornada tamén com-
pareceu xunto o biólogo Marti-
ño Nercellas, da Federación
Ecoloxista Galega. Na súa in-
tervención puxo de manifesto
que o fuel do Prestige continúa
estar presente na costa galega,
onde “aínda se pode cheirar a
gasolina”, e censurou a incom-
petencia das administracións,
en especial a Consellaría de
Medio Ambiente e a de Pesca.♦
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Nunca Máis, os ecoloxistas e os científicos
reclaman que se aprenda dos erros para futuros accidentes

Os críticos coa xestión do Prestige
fanse ouvir no Hórreo

Intervención de Rafa Villar,
representante de Nunca Máis
na comisión de investigación
o 7 de marzo.

Señorías, resulta inadmisí-
bel que a definitiva posta en
marcha desta comisión se di-
latase no tempo máis de dous
anos, e que tivese que ser un-
ha sentenza do Tribunal
Constitucional a que a resti-
tuíse como foro de traballo
parlamentario válido. Para
nós, e para unha boa parte da
sociedade galega, resulta máis
que incomprensíbel, señorías,
a non comparecencia de res-
ponsábeis da Administración
do Estado para dar contas
diante desta cámara e dos ci-
dadáns galegos das súas ac-
tuacións, tanto do anterior go-
berno do Estado como do ac-
tual. Tampouco non resulta
aceptábel a falta de testemu-
ños como a do presidente da
Xunta, e xa non
só pola súa cla-
morosa ausen-
cia os primeiros
momentos da
catástrofe, por
mor das súas
“afeccións cine-
xéticas”, senón
porque non hai
demasiados dí-
as poñía o dedo
na chaga, des-
velando amar-
gamente a falta
de apoio do go-
berno central á Administra-
ción galega. 

Señorías, deben saber que
Nunca Máis comparece hoxe
aquí basicamente por un exer-
cicio de responsabilidade ante
os galegos. Por responsabili-
dade, ante un pobo que foi
quen de reaccionar dunha ma-
neira exemplar a pesar da desi-
dia dos gobernantes e o autén-
tico desamparo institucional
que sentiamos todos. Esa maré
de dignidade que tomou forma
nas xentes do mar que comba-
teron coas súas propias mans
contra o chapapote, nos milla-
res de voluntarios, vindos de
todos os recunchos do país e
de fóra para ofereceren o seu
traballo e a súa solidariedade,
e de todas aquelas persoas que
se mobilizaron activamente na

defensa do noso mar e en con-
tra do desleixo e o abandono
gobernamental. Fermosa e
inesquecíbel lección a que o
conxunto deste pobo lles deu
aos seus gobernantes! 

Señorías, unha reflexión
que Nunca Máis quere trasla-
dar a esta comisión ten que
ver co actual estado de cousas
respecto á catástrofe do Pres-
tige e as súas consecuencias. E
é que non se pode pasar páxi-
na. E non se pode facer porque
todos sabemos que as solu-
cións á maré negra eran e son
solucións a curto, medio e lon-
go prazo. Tanto as solucións
para a rexeneración do medio
mariño e o litoral, como as
que se demandan desdes os
sectores produtivos e as zo-
nas máis directamente afecta-
das. E que estas solucións re-
quiren aínda un esforzo in-
vestidor e orzamentario do

cal non hai ras-
tro por ningures.

A d e m a i s ,
señorías, pode-
mos dicir –sen
que isto se en-
tenda como un
agoiro– que xa
comezou a con-
ta atrás para a
próxima maré
negra. E que te-
mos? Resumi-
damente: un al-
to risco de no-
vos accidentes

fronte ás nosas costas, uns
medios de salvamento e de
loita contra o contaminación
deficientes e unhas autorida-
des teimando en que volverí-
an facer o mesmo.

Remato xa, mais antes
quixera chamar a súa atención
acerca dun suceso que hai es-
casos días conmocionou a to-
do o noso país: o naufraxio do
Siempre Casina. A diferenza
do Prestige, é que neste últi-
mo caso si temos que lamentar
a perda de vidas humanas. E
créanme que aquí cabería in-
vocar un novo “nunca máis”.
Na súa man, señorías, no que
poidan concluír desta comi-
sión, deberían estar as solu-
cións para tampouco isto sexa
o pan de cada día dos nosos
homes e mulleres do mar.♦

Rafa Villar
‘Xa comezou a conta atrás
para outra maré negra’

Intervención de técnicos na Comisión do Prestige.                                                                                                   SILVER / AGN

A.N.T.
Sete dos once comparecentes nesta última semana da comi-
sión de investigación do Prestige no parlamento galego criti-
caron a xestión do goberno na crise, analizaron os efectos das
decisións de carácter político e partidario que tomaron sen
contar coa comunidade científica, e sobre todo, ollando cara
ao futuro, reclamaron medidas de control de novas marés.

Rafa Villar.            OTTO / AGN



H.V.
Durante unha semana o servizo
telefónico de telegramas de Co-
rreos non admitiu o uso de galego
porque estaba desviado fóra de
Galiza. Unha denuncia da Mesa
pola Normalización conseguiu
que se emendase esta situación.

A principios de marzo, unha de-
nuncia recibida no seu local pu-
xo á Mesa pola Normalización
Lingüística sobre a pista dunha
nova discriminación do galego:
eis a imposibilidade de ditar en
galego telefonicamente os tele-
gramas que se enviaban desde o
país. As indagacións da entidade
de defensa da lingua confirma-
ron a sospeita e a Mesa denun-
ciou o feito ante a sociedade.

O eco conseguido nos medios
de comunicación e a nota de pro-
testa da Mesa pola Normalización
conseguiron que a dirección da So-
ciedade Estatal de Correos reconsi-

derase a súa decisión e que volvese
a permitir o uso do galego cando se
ditaban telegramas por teléfono.

O que acontecera fora que o
servizo se desviara fóra de Galiza.
Anteriormente, chamando aos nú-
meros 981 581 792, 982 222 000
ou 986 222 000 podíase ditar o te-
legrama en galego. Esta posibili-
dade quedara interrompida a prin-
cipios de marzo, cando comezaron
a desviar as chamadas a Catalun-
ya. Nesa Comunidade xestionába-
se a recollida de telegramas gale-
gos e non se admitía o uso do no-
so idioma a menos que se proce-
dese a un ditado deletreado do tex-
to, “como se dun indescifrábel có-
digo se tratase”, indicou a Mesa
pola Normalización Lingüística.

Naturalmente, os usuarios
cataláns si podían empregar o
seu idioma na recollida de tele-
gramas por teléfono, xa que as
chamadas estaban centralizadas
alí. Do mesmo xeito, os vascos

non perderon a posibilidade de
ditar os telegramas en euskera,
xa que nese caso non se desvia-
ban a Catalunya as chamadas
procedentes desa Comunidade.

No seu comunicado de pro-
testa, a Mesa considerara “espe-
cialmente grave que un servizo
público (malia Correos estar re-
convertido en Sociedade Estatal,
con capital público 100%, non
deixa de selo) trate á cidadanía
galega como estraños seres fa-
lantes dun indescifrábel código”.

Nas súas reclamacións, a en-
tidade de defensa da lingua non
só lle demandara a Correos que
corrixise a actuación, tamén lle
pediu ao Ministerio de Fomento
que tomase “cartas nun asunto
que supón unha discriminación
por razón de lingua”, xa que este
Ministerio, a través da Secretaría
xeral de Comunicacións, ten atri-
buídas as competencias de ins-
pección de servizos postais.♦
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O pomo dunha porta é a peza redonda
que collemos coa man para pechar ou
abrir aquela. Na orixe desa denomina-
ción hai unha metáfora, porque a esa bó-
la chamouselle literalmente froito. 

Efectivamente, a palabra latina po-
mum significaba ‘froito comestible dun-
ha árbore’. No latín serodio, contra o sé-
culo V, a palabra comezou a empregarse
especificamente para o froito da macei-
ra, a mazá, que no latín clásico chamá-
base mala. Por outra banda, unha caste
de mazá foi denominada mala mattiana
en honor dun tratadista de Agricultura,
Caius Matius.

O que acabamos de dicir explica va-
rias cousas:

1) Que nas distintas linguas románicas
convivan derivados de pomum (ou do plu-
ral poma) nas acepcións de froito, caso do
italiano pomodoro (pomo d’oro) ‘tomate’
ou do francés pomme de terre, fronte á
acepción especifica de mazá, como no ca-
talán poma ou o propio francés pomme

Tamén en galego temos esa duplicidade
en derivados de poma que atoparemos es-
critos con o ou con u, pois ben sabemos que
un o pechado aparece representado moitas
veces cun u. Pomar/pumar, pomareiro/pu-
mareiro, pomariño/pumariño, etc denomi-
nan nunhas zonas do país terreos plantados
de árbores froiteiras e noutras terreos plan-
tados de maceiras, e mesmo esta propia ár-
bore. Por parte, aínda que poida quedar al-
gún punto no que á mazá se lle chame po-
ma, esta palabra úsase maioritariamente en
Galiza para falar doutro froito, o do millo,
pero non para denominar o froito en sí, a
mazaroca, senón a folla que o envolve.

2) Que algunhas linguas románicas
preferiran tirar o nome do froito da ma-
ceira dun derivado de mattiana. Temos
así en galegoportugués mazá/maçã ou o
español manzana.

Outra metáfora foi a de chamarlle
mazá ao óso da meixela. Efectivamente,
chamámoslle pómulo é dicir froitiño,
mazanciña. Os portugueses son máis
explícitos pois a denominación popular
e máis abundante é maçã do rosto. A
imaxe existe tamén noutras linguas co-
mo o francés pommette ou o italiano
pommello.

O que non ten que ver con poma/po-

mo é pomelo pois o nome deste cítrico
procede do inglés e a súa orixe non está
moi ben explicada.

Pero si ten que ver pomada. Orixi-
nalmente –antes de tomar dende o sécu-
lo XVII o sentido de crema medi-
camentosa– era o que hoxe nós chama-
riamos un  produto de beleza, utilizado
para o coidado da pel ou do cabelo. Na
súa composición entraba a mazá, que
como se sabe é un froito moi san. E ao
parecer, o tipo de mazá preferido era a
que aquí chamamos camoesa, unha ma-
zá moi recendente que tamén se ten uti-
lizado nas casas para meter nos arma-
rios entre a roupa e darlle así a esta un
agradable aroma.

Disque o nome das mazás camoesas
vénlles de procederen da parroquia de
Camos, por terras de Nigrán. Non sabe-
mos se a cousa é moi certa. O que si é se-
guro é que de alí procedían os devancei-
ros do poeta portugués Luís de Camões.

Bo enxerto.♦

Poma
HENRIQUE HARGUINDEY

O Fío da lingua

A Mesa criticara o desvío do servizo fóra de Galiza

Correos rectifica e permitirá os telegramas en galego

Unha realidade
chea de
posibilidades
O fenómeno da inmigración, que está a
ser nos últimos anos moi significativo
no conxunto do Estado español, e en
bastante menor medida na Galiza, supón
unha realidade inevitábel pero tamén
chea de posibilidades. Para as persoas
que teñen que emigrar (e nós sabemos
moito diso) ter que marchar a outros lu-
gares é unha situación sempre dura e di-
fícil (non falamos aquí das pateras, que
provocan moitas mortes terríbeis e por
certo evitábeis se se puxesen os medios
axeitados, pero na realidade son unha
parte moi pequena do fenómeno migra-
torio en España), arriscada ás veces e
sempre inxusta. Ninguén quere emigrar
e ninguén debería ter que emigrar. Pero
no contexto socio-económico mundial
no que vivimos, a chegada de persoas

doutros lugares ás diferentes partes do
Estado español vai continuar.

Por iso falamos de realidade. O feito de
que falemos tamén de posibilidades provén
dunha serie de aspectos incuestionabel-
mente positivos desa realidade. Un é a súa
achega económica e social: persoas novas
en idade de traballar que teñen tamén ne-
nos. A contribución á Seguridade Social é
porcentualmente moi superior á da poboa-
ción de orixe española. Por outra banda,
está demostrado que traballan en activida-
des nas que non adoitan competir coa po-
boación traballadora de orixe estatal, e aín-
da que o fixesen, deberían ter os mesmos
dereitos e oportunidades. Moitos servizos
públicos, como a educación, vanse benefi-
ciar da chegada desa nova poboación. Un
segundo aspecto sería a súa, diríamos,
achega social e cultural, que segundo a mi-
ña opinión é o tema chave. Existe un deba-
te, o meu modo de ver falso, en relación
coa inmigración: a cuestión da integración.
Falso porque as persoas inmigrantes, e ha-
berá que cambiar pronto a Lei de Estran-
xería para garantir isto, unha vez que se es-
tabelecen aquí deben ter os mesmos derei-
tos e deberes que nós e polo tanto non te-
ñen que integrarse en nada e con ninguén.

Dende ese punto de vista entre eles e nós
formaremos unha sociedade, neste caso
galega, nova ou renovada na que convivi-
remos culturas, procedencias, relixións,
etc, diferentes nunha mesma sociedade.
Desta falsidade é onde nace o racismo, que
provén da concepción de que eles e elas te-
ñen outros dereitos e deberes, “caritativa-
mente” cedidos por nós. Este é, sen dúbida,
o futuro: unha nova sociedade na que con-
vivamos persoas de orixes, tradicións,
mesmo culturas diferentes, pero igualmen-
te galegos, ou españois. Por iso este feno-
meno é tan esperanzador. Aquí tardará un
pouco máis pero chegará tamén.

Voltando ao presente, máis prosaico
e dificil, estase a dar dende comenzos de
febreiro un proceso extraordinario de re-
gulación que cambiará, en parte, a situa-
ción de moitas persoas, (máis de un mi-
llón no Estado e unhas 15.000 en Gali-
za) que levan tempo, ás veces anos, nun-
ha situación de irregularidade adminis-
trativa tremenda que lles impedía saír
adiante, fomentaba a economía sumerxi-
da e a explotación laboral. Con todo, is-
to só é un “parche”, isto só é un Regula-
mento. Hai que cambiar a lexislación ca-
ra a unha Lei que regule de forma máis

razoábel a chegada de estranxeiros ao
conxunto do Estado, permitindo, por
certo, unha participación das autonomí-
as neste tema, que garanta igualdade de
dereitos e deberes para toda a poboa-
ción, independentemente da súa orixe.

No caso galego a chegada de inmi-
grantes é moito menor que noutras zonas
do Estado, (uns 50.000, menos do 2%) e
moitos deles teñen que ver coa chamada
emigración de retorno, o que facilita a su-
peración de barreiras de tipo legal (aínda
que non temos conseguido a equiparación
dos fillos e netos de galegos cos na-
cionais), pero abre moitos problemas en
relación coas súas posibilidades de inser-
ción laboral e polo tanto de integración
social, nunha economía tampouco produ-
tiva e que xera moitos menos postos de
traballo en comparación con outras zonas
do Estado. A idade e outros condicionan-
tes persoais ou formativos, fan dificil este
camiño de inserción laboral, que tampou-
co apoia de forma efectiva a administa-
ción autonómica, máis preocupada pola
autopropaganda nos países de orixe.♦

MIGUEL FERNÁNDEZ BLANCO é portavoz do
Foro de Inmigración de Cáritas en Santiago.

OO  ggrraann  nnaa  rroocchhaa MIGUEL FERNÁNDEZ BLANCO

Carlos Callón, á dereita, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística.



Ás oito da tarde comezaban to-
das as manifestacións e concen-
tracións convocadas pola Mar-
cha Mundial das Mulheres sendo
a de Vigo a que contou cunha
maior asistencia. Na Praza de
Portugal déronse cita case mil
persoas.  As da Coruña e Com-
postela estiveron menos conco-
rridas cunha presenza de preto
de duascentas mulleres. En Fe-
rrol, Pontevedra, Ourense e Cee
tamén houbo concentracións.

Todos os actos transcorreron
nun ambiente festivo, mais sen

esquecer a reivindicación dunha
igualdade real entre mulleres e
homes. Tamén os berros contra a
Conferencia Episcopal e a favor
do aborto voltaron ser bandeira
das manifestacións. 

Nestas convocatorias estive-
ron presentes os principais co-
lectivos feministas de cada vila e
cidade e tamén organizacións
políticas, sindicais e estudantís.
O BNG, Esquerda Unida, FPG,
Nós-UP, MNG, CIG, CAF, Gali-
za Nova e AMI estiveron presen-
tes nas mobilizacións. Todas as

organizacións e colectivos coin-
cidiron na reivindicación de fa-
cer efectivas as  demandas para
igualar os dereitos laborais entre
homes e mulleres. 

As manifestacións remataron
nas prazas Oito de marzo de cada
cidade, que o ano pasado muda-
ron os seus  nomes  oficiais e fo-
ron rebautizadas con este nome
coma homenaxe ás mulleres tra-
balladoras cunha cartulina a xeito
de placa  onde se podía ler: “Pra-
za do Oito de Marzo”. Este ano
volvéuse a repetir a operación.

Ao remate de cada acto leuse
un comunicado da Marcha Mun-
dial das Mulheres no que se esi-
xían medidas concretas para
“adecuar os horarios de traballo
ás necesidades da muller, recur-
sos necesarios para atender as
persoas dependentes, mesmo sa-

lario para homes e mulleres, me-
lloras nas pensións de mulleres
adicadas o agro, o marisqueo e o
servizo doméstico, aumento de
dotazóns e servizos de atención
ás vitimas da violencia de xéne-
ro, ou a inclusión do aborto na
sanidade pública”.

Os actos, onde destacou unha
importante  presenza de mocida-
de, finalizaron co cántico do
himno galego.

Carpas en Compostela

Ademais das convocatorias da
Marcha, en concellos coma o de
Compostela varios colectivos de
mulleres tiveron presenza na rúa
durante todo o día a través dunhas
carpas instaladas na Alameda, on-
de colectivos coma o Sindicato
Labrego Galego, Andaina, Alba,

Mámoa, a secretaría xeral de CC
OO ou a Asamblea de Mulleres
de Galiza Nova daban informa-
ción as persoas que até alí se
achegaban, a respecto das súas
actividades ou convidaban a par-
ticipar en cursos de formación e
autoestima ofertados por estes co-
lectivos. Todos eles destacaron a
alta tasa de precariedade laboral
das mulleres na comarca de Com-
postela e a “necesidade de refor-
zar as políticas sociais para favo-
recer a integración laboral da mu-
ller en condicións de igualdade”.

As MNG (Mulheres Naciona-
listas Galegas) desmarcáronse da
convocatoria cunha pancarta dian-
te da carpa habilitada para os co-
lectivos que acusaba o concello de
incumprir políticas de promoción
de igualdade e de non respectar
nin defender as mulleres.♦
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Debido ás culturas patriarcais e ás estrutu-
ras sociais, aínda imperantes no século
XXI, os dereitos humanos das mulleres
con discapacidade seguen oprimidos. Na
última década empezouse a falar da nece-
sidade de valorar a súa condición de mu-
lleres independentemente da súa discapa-
cidade. Non podemos esquecer que, ao
longo da historia, tanto os modelos médi-
cos como os sociais, centraron os seus es-
forzos no concepto de discapacidade e as
súas consecuencias quedando os temas de
sexo e xénero relegados. De aí que na so-
ciedade actual, o papel da muller con dis-
capacidade sexa pouco visíbel. 

Dos tres millóns e medio de persoas con
discapacidade que hai en España, o 58% son
mulleres. Un colectivo importante que ten
que enfrontarse a unha discriminación do-
bre desde a dimensión de muller e da propia
limitación. Con menos oportunidades, unha
baixa autoestima e un maior illamento so-
cial sofren risco, tanto no seo do fogar como
fóra del, de ser vítimas de violencia e de pa-
decer todo tipo de abusos. Abondan datos

que demostran discriminacións no ámbito
familiar, educativo, sanitario, laboral e so-
cial. Segundo o Instituto Nacional de Esta-
tística, só un 13% tra-
balla e o resto está nun-
ha situación de depen-
dencia económica e,
polo tanto, de vulnera-
bilidade. 

Considerar as per-
soas con discapacida-
de como un grupo ho-
moxéneo contribuíu a
ignorar a individuali-
dade e, como conse-
cuencia, o seu xénero.
Así as mulleres con discapacidade son
máis marxinadas e descoñecidas que os
homes; tamén polas propias mulleres sen

discapacidade. A perspectiva de xénero es-
tá ausente en case todos os documentos fa-
vorecendo a súa permanencia no anonima-

to. Pode que os corpos
non sexan atléticos
nin perfectos, pero li-
berados os sentidos de
prexuízos, de medos e
de intolerancias, a per-
cepción da beleza será
libre e non ditada por
marcas comerciais.
Existe unha visión
distorsionada da reali-
dade que, dalgunha
maneira, inflúe no

pensamento e nas formas de actuar. Cada
vez fálase máis da riqueza da diversidade
porque politicamente é correcto, pero aín-

da non se entende a discapacidade como
un constituínte máis da persoa no sentido
amplo da variedade humana. 

Ter unha discapacidade ou non tela,
marca a vida; pero non quita a categoría de
persoa nin tampouco a responsabilidade de
selo. Non incapacita o déficit da persoa, se-
nón a ausencia de respostas ante as súas
necesidades. A sociedade e o propio colec-
tivo necesitan outra imaxe da muller con
discapacidade. Hai que promover a
concienciación sobre a súa existencia e a
potencial influencia sen esquecer que todos
podemos chegar a unha situación de dete-
rioro físico. Neste 8 de marzo do 2005, rei-
vindicamos a necesidade de incluír a pers-
pectiva de xénero nas distintas políticas co-
munitarias. Substituír persoas por “homes
e mulleres” para así facelas visíbeis. Temos
capacidades diferentes; integrémonos para
sumar e construír un mundo no que sexa-
mos iguais de feito e de dereito.♦

MARISOL BRAVOS LÓPEZ pertence ao
Colectivo AdianteXá .

Antes muller ca discapacitada 
MARISOL BRAVOS

As dificultades dos discapacitados hai que sumalas ás
complicacións da propia condición de muller. Co 8 de mar-
zo á vista, cómpre reflexionar sobre esta dupla dimensión.

‘Aínda non se entende
a discapacidade como
un constituínte máis
da persoa no sentido
amplo da variedade

humana”

Actos nas principais cidades celebran o 8 de marzo
MARÍA ÁLVAREZ

Baixo a lenda “Menos descursos e máis recursos” transco-
rreron as mobilizacións nas principais vilas e cidades do pa-
ís convocadas pola Marcha Mundial das Mulheres no 8 de
marzo, día internacional da muller traballadora, para  esi-
xir dos gobernos central e autonómico medidas concretas
para chegar a unha igualdade real entre mulleres e homes.

Dous aspectos da manifestación celebrada en Vigo.                                                                                                                                                                                                                                                        ANT



H.V.
Con ocasión do 10 de marzo,
Día da Clase Obreira Galega,
organizáronse tres manifesta-
cións. Dúas delas en Ferrol e a
outra en Pontevedra. Unha das
manifestacións ferrolás foi
convocada por UGT e CCOO e
a outra pola CIG.

“Na defensa das liberdades so-
ciolaborais” é o lema co que a
CIG convocou o Día da Clase
Obreira Galega, cando organizou
dúas manifestacións: unha en
Ferrol e outra en Pontevedra. O
acto principal convocouse para
as once e media da mañá diante
do Pazo de Cultura de Ponteve-
dra para apoiar aos catro sindica-
listas xulgados por participar na
folga de Transportes A Unión.
Unha segunda manifestación or-

ganizouse en Ferrol ás sete e me-
dia da tarde no Monumento ao
10 de Marzo.

“Asistimos a un retroceso
continuo dos dereitos sociolabo-
rais”, indicou a CIG ao convocar
os actos. “Os convenios non se
cumpren en moitas empresas, a
xornada laboral excede a legal,
non se pagan as horas extra, en-
durécense os requisitos para ac-
ceder ás pensións e aos seguros
de desemprego, privatízanse os
servizos públicos, etc.”, resumiu
o sindicato. Esta central tamén
denunciou as altas taxas de paro
e a precariedade laboral nun pa-
norama de crecemento da econo-
mía que se limita ás grandes
transnacionais e a sectores moi
concretos.

CCOO e UGT, pola súa ban-
da, organizaron unha manifes-

tación en Ferrol ás sete da tarde
con saída do Monumento ao 10
de Marzo e remate na Praza de
Armas. O venres 11 de marzo a
Fundación 10 de Marzo de Co-
misións Obreiras entrega os
seus tradicionais premios, des-
tas nun hotel da Coruña. Os ho-
menaxeados son Milagros Por-
tabales, sindicalista e traballa-
dora do ensino falecida hai un
ano; Xulio Portela, delegado de
Traballo na transición; Xosé
Manuel Iglesias, un dos funda-
dores de CCOO en Ferrol, diri-
xente deste sindicato e traballa-
dor de Bazán; Afonso Rodrí-
guez Pereira, líder sindical en
Vigo xa falecido; Roberto
Alonso Ucha, un dos fundado-
res de Comisións Mariñeiras e
Xosé Iglesias, traballador do
naval represaliado no 72.♦
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A reforma do Pacto
de Estabilidade

MANUEL CAO

Na axenda do vindeiro Consello Europeo de primavera, a cele-
brar o 21 e 22 de marzo en Bruxelas, preténdese incluír a posí-
bel reforma do Pacto de Estabilidade e Crecemento orientada a
suavizar as sancións para aqueles países incursos no procede-
mento de déficit superior ao 3% do PIB. A orixe do Pacto é de
novembro de 1995 e tiña como obxectivo garantir a disciplina
orzamentaria naqueles países que ían acceder á terceira fase da
Unión Económica e Monetaria que daría lugar ao euro. Voltas
que dá o mundo pois sendo o ministro alemán de Finanzas o im-
pulsor de tan estrita normativa, no entendido de que sería apli-
cábel a certos países do sur de Europa pouco dados ao control
das contas públicas, quixo a realidade dos feitos que fose Ale-
maña unha das economías que se vise máis gravemente afecta-
da por déficits do 3,7-3,9% no período 2002-2004, obrigando ao
Ecofin a adoptar en novembro de 2003 un acordo parcial polo
que se exoneraba a Francia e Alemaña dos castigos que lle co-
rresponderían pola aplicación estrita do especificado no pacto.

Afalta dun consenso definitivo, as perspectivas indican que se
manterán os topes máximos de déficit público no 3% do PIB e o
da débeda acumulada no 60% do PIB pero aceptarase unha maior
flexibilidade na definición e aplicación das sancións por déficit
excesivo. Así, teranse en conta máis variábeis á hora de avaliar e
cualificar os datos cuantitativos deficitarios como son a débeda
acumulada real, a situación do ciclo económico, as partidas de
gasto que xeran o déficit, os cambios estruturais e outras circuns-
tancias por especificar que permitirían unha maior laxitude orza-
mentaria por parte dos países membros. A cambio inténtase bus-
car un compromiso de redución dos déficits no ciclo alcista que
compensaría os incrementos en períodos de crise. O principal
problema desta reforma estriba na credibilidade das novas nor-
mas que deben ser claras, eficaces e de aplicación sinxela. No seu
momento, a suspensión das sancións a Alemaña e Francia non
trouxo consigo unha perda de credibilidade nas finanzas da UE e
na cotización do euro debido á gravidade dos problemas orza-
mentarios e da balanza de pagamentos dos EE UU pero puxo en
entredito a aplicabilidade efectiva das normas comunitarias can-
do estas lles afectan aos países máis poderosos da UE.

Se observamos a evolución da economía europea comproba-
mos que os ritmos de crecemento e as situacións orzamentarias
son diversas, é dicir, existen especificidades que aconsellan unha
xestión do gasto público diferente en atención aos desequilibrios
herdados, aos problemas de desemprego, ás carencias en infraes-
truturas, ás relacións financeiras co orzamento comunitario, etc.
Por iso, inténtase fuxir do automatismo das sancións e susbtituílo
por procesos de avaliación e cualificación máis complexos e con
prazos de axuste máis longos pero sen perder eficacia e axilidade
á hora de controlar os excesos orzamentarios de cada país. 

En 2004, só Finlandia tivo superávit, pero Bélxica, España, Ir-
landa, Luxemburgo e Austria tiveron déficits mínimos. Pola con-
tra, Francia, Alemaña, Grecia, Portugal, Holanda e Italia bordea-
ron ou superaron os límites do 3%. O peso en poboación e PIB dos
países que incumpren o pacto é superior ao dos que o cumpren, o
que induce á súa redefinición para adaptalo á realidade. Por outra
banda, os datos da área euro con baixo crecemento, mantemento
ou aumento do desemprego, balanza comercial equilibrada, esta-
bilidade  de prezos e euro forte aconsellan reactivar a economía en
base á demanda interna. A situación da economía alemá con exce-
lentes resultados na demanda externa pero con paro crecente e es-
casa confianza dos consumidores é un exemplo ilustrativo.♦

‘No entendido de que sería aplicábel
a certos países do sur de Europa

pouco dados ao control das contas
públicas, quixo a realidade

que fose Alemaña unha das economías
que se vise máis gravemente afectada

por déficits do 3,7-3,9%”

Dúas da CIG e unha de CC OO e UGT

Tres manifestacións no
Día da Clase Obreira Galega

Xesús Mosquera,
UGT
‘Ferrol, deslocalizacións
e Kioto’
“Por unha banda temos, loxica-
mente, a cuestión de Ferrol, on-
de é máis preocupante a perda
de postos de traballo directos en
Izar, que traerá consecuencias e
teremos que esixir medidas para
reactivar a comarca. Hoxe hai
mellores vías de comunicación
que nas anteriores crises, pero
se precisa unha intervención das
Administracións para recuperar
o tecido industrial que se foi
perdendo.

»No plano industrial o risco
de deslocalizacións non é tan
alto como en Catalunya pero
non podemos admitir unha po-
lítica industrial baseada en bai-
xos salarios, senón en I+D+i,
porque podemos sufrir a com-
petencia de zonas con salarios
aínda máis baixos que os no-
sos.

»Outro problema son as esi-
xencias medio ambientais da
UE e do Protocolo de Kioto,
que requirirán un enfoque de
política industrial que lle co-
rresponde dar á Xunta, para se-
guir medrando a pesar destas li-
mitacións. Son obxectivos que
hai que trazar e non vexo medi-
das de ningún tipo.”♦

Xan María Castro,
CCOO
‘Paro, precariedade e
infraestruturas’
“Con carácter xeral o principal
problema é o desemprego coa es-
casa calidade no emprego. Esta-
mos no 13% de paro, o que empe-
ora os datos de 2003 nunhas déci-
mas. Observamos a aceleración
desta tendencia nalgúns colecti-
vos, xa que en 2003 había 59.700
mozos parados e en 2004 hai
65.500. O mesmo sucede coas
mulleres, que pasaron de 101.000
desempregadas en 2003 a 108.000
en 2004. A precariedade laboral
non se estabiliza en 2004 e alcan-
zamos o 34%, tres puntos máis
que no resto do Estado.

»No conxunto do Estado o
crecemento da economía en 2004
foi do 2,6%, o do emprego do
2,5% e a redución do paro do
2,5%. En Galiza, non embargan-
tes, o crecemento da economía foi
superior, o 3%, pero o emprego
subiu só un 1,3% e o paro ascen-
deu un 8,4% pola mala política
económica do Goberno da Xunta.

»As vías de comunicación
son unha preocupación polo atra-
so respecto a outras zonas. Nece-
sitamos consenso político e so-
cial para demandar infraestru-
turas para comunicarnos coa Me-
seta, Portugal e o Cantábrico.”♦

Xesús Seixo,
CIG
‘Paro, precariedade
e falta de liberdades’
“A situación que máis nos preo-
cupa son os altos índices de pa-
ro, cunha media superior en
dous puntos á que se rexistra no
Estado. Tamén é un problema
grave a precariedade laboral,
que provoca salarios baixos,
xornadas abusivas e incumpri-
mentos dos convenios.

»Ferrol é outra preocupa-
ción porque a saída pactada po-
los outros sindicatos conduce a
facer inviábel a antiga Astano,
que rematará pechando, coas
repercusións entre os traballa-
dores e na industria auxiliar.
Para nós había que crear un
complexo industrial na ría inte-
grando os dous estaleiros, o de
Fene e o de Ferrol.

»Por último, estamos ante
unha redución das liberdades.
Hai varios xuízos en marcha.
Houbo tres compañeiros conde-
nados en Lugo por conflitos la-
borais e agora outros catro están
encausados pola folga na
Unión. Están a usar o Código
Penal para atacar aos movemen-
tos sociais que se enfrontan ás
políticas neoliberais e aos em-
presarios que se saltan a norma-
tiva laboral.”♦

OS PRINCIPAIS PROBLEMAS SEGUNDO OS LÍDERES SINDICAIS



Os catro sindicalistas xulgados os
días oito e nove de marzo en Pon-
tevedra eran Rafael Iglesias, se-
cretario comarcal da CIG en Pon-
tevedra, Antolín Alcántara, secre-
tario de Negociación Colectiva da
CIG, Xosé Lois Díaz, secretario
de Organización da CIG na co-
marca de Vigo e Marcos Rodas,
da sección de Mar da CIG.

Os sucesos polos que tivo lu-
gar este xuízo producíronse o 26
de xuño de 2001, cando os catro
sindicalistas foron detidos tras
unha chamada dun veciño ás for-
zas da orde tras ver a tres persoas
tirarlle pedras a uns autobuses e
marchar nun coche semellante ao
que levaban os catro sindicalistas.

O xuízo contou coa presenza
de numeroso público, entre o que
estaban o secretario xeral da CIG,
Xesús Seixo, o alcalde de Ponteve-
dra, Miguel Anxo Fernández Lores
e o deputado do BNG Bieito Lo-
beira. O martes tamén se produciu
unha concentración no exterior do
edificio dos xulgados para demos-
trar a solidariedade cos acusados.

A fiscalía solicitou unha multa
por un suposto delito continuado de
danos, polo que pediu que pagasen
cada un deles vinte e dous meses de
multa a razón de doce euros diarios
máis 45.864 euros polos danos cau-
sados e outros 49.079 euros pola pa-
ralización da actividade. O ministe-
rio fiscal considerou aos acusados
autores de danos en sete autobuses
en Ogrobe e tres en Sanxenxo.

A acusación particular tamén
pediu unha multa por un suposto
delito de danos continuados con
pena de vinte e catro meses a ra-
zón de sesenta euros diarios a pa-
gar cada un dos procesados e unha
pena de tres anos prisión a cada un
por un suposto delito de coacción.
O total das indemnizacións solici-
tadas pola acusación particular as-
cendía a 91.466 euros. Neste caso,
a acusación particular imputou da-
nos non só aos autobuses de Ogro-
be e Sanxenxo, senón tamén a ou-
tros en Lalín, Cangas e Monforte,
todos eles danados a mesma noite.

A defensa solicitou a libre
absolución.

A cuestión máis relevante
neste xuízo tivo que ver coas pro-
bas. Nin a fiscalía nin a acusa-
ción particular presentaron pro-
bas directas. Só unha testemuña
sinalou que vira a tres persoas
danar varios autobuses e despois
marchar un coche da mesma cor
que a que tiñan os procesados
cando os detiveron horas máis
tarde. A outra proba eran os efec-
tos atopados no interior do vehí-
culo, de propiedade da CIG e
usado por varias persoas. No ma-
leteiro do coche había tres pasa-
montañas, pistolas de aire com-
primido e aerosois de pintura.

Facturas do mesmo grupo

Despois de que a empresa Trans-

portes A Unión fose condenada
por vulnerar dereitos sindicais e
liberdades básicas, tratou de con-
seguir indemnizacións millona-
rias por parte da CIG. Así, a acu-
sación particular presentou como
probas dos danos aos autobuses
as facturas de reparación que lle
deu Talleres A Campiña, mais
pasou por alto que esta empresa
pertence ao Grupo Monbús, do
que tamén forma parte Transpor-
tes A Unión. Ademais, sinalou
que houbera coacción á empresa
como estratexia no marco do
conflito laboral que se producía
desde xaneiro dese ano, cando os
feitos se produciron o 26 de xu-
ño e a folga rematara en maio e
polo tanto xa non había confliti-
vidade laboral.

Por esta mesma razón, a fisca-
lía negou expresamente que hou-
bese coaccións, aínda que tamén
ignorou o feito de que a única tes-
temuña sinalara que vira a tres per-
soas mentres que os catro acusa-
dos ían no mesmo coche cando fo-
ron detidos durante a madrugada.

A defensa, pola súa banda, si-
nalou que as probas presentadas
non abondaban porque non esgo-
tan todas as posibilidades que
expliquen os feitos acontecidos.

En calquera caso, os acusados
renunciaron a declarar durante o
xuízo, aínda que o xuíz aceptou
que se lesen as declaracións que
prestaron cando os detiveron. Nes-
tas declaracións, se ben incorrían
nalgunhas contradicións, non re-
coñecían ter participado en nin-
gunha acción de danos a autobu-
ses, o que se sumaba á falta de
probas directas contra eles. Ao que
non renunciaron os acusados –no-
meadamente Antolín Alcántara–
foi ao dereito a última palabra.
Así, este lembrou as condenas
contra a empresa por vulnerar o
dereito á folga por parte dos traba-
lladores, ademais de laiarse de que
o ministerio non teña a mesma va-
ra de medir e de que persiga con
máis énfase delitos contra a em-
presa que os delitos contra os de-
reitos dos traballadores.♦
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Acusados de danos e coaccións no marco do conflito de Transportes A Unión

O xuízo contra os sindicalistas da CIG
celebrouse sen probas directas

H. VIXANDE
O xuízo contra catro sindicalistas da CIG acusados de danar varios
autobuses de Transportes A Unión concluíu sen probas directas e sen
que ningunha das partes modificase as súas conclusións. A defensa
pediu a absolución, a fiscalía unha multa por danos e a acusación
particular unha multa por danos e pena de cárcere por coaccións.

Rafael Iglesias, secretario comarcal da CIG en Pontevedra.



Despois da situación que se es-
tá vivindo en Catalunya se-
guen pensando en esgotar a le-
xislatura?

Os obxectivos de ERC para
esta lexislatura son elaborar un
novo Estatut e acadar un novo
modelo de financiamento. Dúas
metas que CIU nunca tivo no ho-
rizonte inmediato. Agora a polí-
tica catalá pasa por unha etapa
complicada pero a nosa preten-
sión é que as nosas dúas máxi-
mas premisas sexan unha reali-
dade cando remate a lexislatura. 

Podería entrar no Gobern

nas posíbeis remodelacións que
se fagan para resolver a crise?

A miña posición é estar á fron-
te do meu partido. O primeiro erro
que cometín foi entrar no Govern
como Conseller en Cap porque un
presidente dun partido non pode
estar ás ordes doutra formación.
ERC está ben no Govern de Cata-
lunya pero o meu lugar non é es-
tar subordinado a outro partido.
Teño outras responsabilidades de
contacto coa sociedade catalá. 

É certo que recibiu propos-
tas para chegar a un pacto en-
tre CIU e ERC?

As propostas de CIU sempre
chegan cando non deben e tarde.
Non ten sentido agora mudar o
Govern, cando o que cómpre é
mudar o réxime para acadar saúde
democrática non só en Catalunya
senón tamén no Estado español.

Hai sectores de ERC que
pensan que deben intentar ocu-
par o espazo de CIU e outros o
do PSC. Cal é a súa postura?

Este é un debate vello. A dis-
cusión actual céntrase en que
ERC debe ocupar un espazo pro-
pio, que é distinto ao de CIU e
PSC. Temos un eido ben delimi-

tado, que é o do que chamamos
esquerda nacional. Este espazo
irase ampliando coas achegas da
esquerda tradicional máis catala-
nista do PSC e ICV, como tamén
do catalanismo das clases popu-
lares que existe no interior de
Convergencia Democrática.

Neste sentido o pacto co
PSC é conxuntural ou é unha
aposta da unidade histórica da
esquerda?

Un pobo que non ten Estado
non pode facer as mesmas consi-
deracións que unha nación con Es-
tado nas que o debate tradicional
móvese no eixo dereita-esquerda.
No caso catalán a dimensión na-
cional da política é un factor fun-
damental. ERC adopta a decisión
de facer un Goberno catalanista e
de esquerdas por tres motivos. En
primeiro lugar por hixiene demo-
crática, xa que a alternancia sem-
pre é positiva. En segundo lugar
porque co novo Goberno é posíbel
integrar no programa común ob-
xectivos priori-
tarios de ERC co-
mo o Estatut e o fi-
nanciamento, que
nunca o foron para
CIU. Tamén im-
pulsar o catalán na
UE, pedir selec-
cións nacionais
propias, etc. En
terceiro lugar,
mais non en derra-
deiro, unha parte
da sociedade cata-
lá que non é de
orixe catalán mo-
víase lonxe do Goberno da Gene-
ralitat e do país. Con este pacto pó-
dese incorporar a unha gran parte
da sociedade catalá a un proxecto
nacional común no que todos os
cidadáns con independencia da
súa orixe se sintan formando parte
dun proxecto común en constru-
ción. ERC medrou electoralmente
de xeito moderado nos feudos tra-
dicionais de CIU que son o interior
de Catalunya. Mais onde máis in-
crementou a súa presenza ERC foi
no eido urbano e industrial, que é
onde se concentran a meirande
parte dos cataláns de orixe non ca-
talán. Nunca antes tantas persoas
que falan español ou galego na súa
vida cotiá votaron tan masivamen-
te a ERC. Son xente que non que-
ren ser inmigrantes ou que os seus
pais ou avós eran
de fóra. Nós de-
fendemos un pro-
xecto de nación cí-
vica no que ser ca-
talán non é unha
herdanza xenética
senón unha escolla
democrática.

Algúns secto-
res nacionalistas
non entenderon
a súa entrevista
con Josep Piqué.
En que contexto
a explica?

Non sei a que
sectores se refire,
mais supoño que
non serán aqueles que durante
oito anos estiveron pactando sis-
tematicamente co PP. Un político
que se presenta ás elección co le-
ma falando enténdese a xente, o
mínimo que pode facer é dialo-
gar con todo o mundo. 

Dise que a moción de cen-
sura do PP é unha ofensiva an-
tinacionalista. Percíbea así?

Coido que a moción de censu-

ra, así como a actual situación po-
lítica é un desastre. É a expresión
pública da clase política catalá
para saír dun deserto de valores.
A honestidade e a ética na xestión
dos recursos públicos son princi-
pios que cómpre incorporar outra
vez á política. Todos os políticos
cometemos erros. Cando un polí-
tico recoñece que se trabucou en-
tón estase dignificando. En Cata-
lunya ninguén está disposto a re-
coñecer que se equivocou. 

Hai sectores do nacionalis-
mo que pensan que un pacto co
PSC pode levar a unha desna-
cionalización da política. Hai
medo a que ERC poida pagar
esa colaboración?

Nós tiñamos medo a que CIU
fixese un pacto co nacionalismo
español de dereitas e non co na-
cionalismo catalán de esquerdas e
non por iso pasou nada. A diferen-
za é que antes había catalanismo
no Goberno e catalanismo na opo-
sición. Agora temos independen-

tismo no poder e
catalanismo auto-
nomista na oposi-
ción. Ollando os
resultados electo-
rais do último re-
ferendo podemos
ver que a porcen-
taxe de votos en
contra da Consti-
tución europea
coinciden cos re-
sultados das últi-
mas eleccións es-
pañolas, nas que
obtivemos os me-

llores resultados despois da Gue-
rra. Isto significa que consolida-
mos un electorado que se identifi-
ca coa esquerda nacional e que
agora está en expansión. ERC
perdería a confianza da sociedade
catalá se renunciase aos seus ob-
xectivos. Polo momento estamos
dando pasos cara a independencia
nacional. 

Como se conxuga a aposta
por un novo Estatuto co obxec-
tivo da independencia?

Supoño que debe conxugarse
tanto como ser socialista ou co-
munista no marco da economía de
mercado. Nós temos un obxectivo
final, pero a realidade da socieda-
de catalá nos obriga a ser gra-
duais. O camiño até a indepen-
dencia sempre o comparo cunha

viaxe en tren con
distintas esta-
cións. A estación
final é a da inde-
pendencia, máis
ás anteriores po-
demos chegar
xunto con outras
forzas políticas
como un paso
adiante. Non te-
mos unha maioría
absoluta da socie-
dade catalá pola
independencia.
Por iso cómpre ir
paseniño.

Un dos lemas
da súa campaña

era mans Limpas. Como ve a ac-
tuación de Pasqual Maragall?

A aposta de mans limpas
sempre foi básica para ERC. Ou-
tra cousa é que ese problema teña
que saír nun debate convocado
con outra finalidade. Equivocou-
se Maragall falando dun tema
nun momento erróneo, mais ta-
mén se trabucou o presidente de
CIU. O tema da corrupción é im-
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Josep Lluís Carod-Rovira
‘O noso nacionalismo é máis económico

que cultural’
A. EIRÉ / R. VALVERDE

Vén de estar en Galicia pronunciando unha conferencia sobre a reforma te-
rritorial do Estado, invitado pola Universidade de Vigo. Nesta entrevista,
en galego, por suposto, analiza a situación política catalá despois de que o
president Maragall acusara de corrupción o anterior Goberno de CIU.

‘Coido que
a moción
de censura,
así como a actual
situación política,
é un desastre”

‘A aposta de
mans limpas sempre
foi básica para ERC.
Outra cousa é que
ese problema teña
que saír nun debate
convocado
con outra finalidade”

PACO VILABARROS



portante en democracia. Non te-
ño problema en que se Catalunya
foi a primeira en levar a cabo un-
ha mudanza polí-
tica dentro de Es-
paña, que tamén
sexa a primeira en
hixienizar a vida
democrática.

Como valora
a súa entrevista
coa ETA tal e co-
mo se sucederon
os acontecemen-
tos?

Serviume pa-
ra confirmar que
quen eu pensaba que era unha
boa persoa seguiuno sendo, e

quen sospeitaba que non o era
comportouse con absoluta cohe-
rencia. O mellor foi a reacción

da xente anóni-
ma, da miña fa-
milia, os meus
amigos e do meu
partido. Sigo ten-
do fe no diálogo
e penso que ago-
ra danse as con-
dicións para que
a violencia da
ETA cese defini-
tivamente. O Go-
berno español ten
unha actitude dis-

tinta á anterior. Só agardo que un
día dous representantes se senten

a falar e que ao rematar a con-
versa anuncien que a violencia
vai desaparecer da política vas-
ca. Ese día brindarei con cava
catalán polo éxito do diálogo so-
bre a violencia.   

Como ve o artellamento dos
Països Cataláns neste horizon-
te de reformas?

Dos Països Cataláns debe fa-
larse menos e facerse máis.
Cómpren xestos máis que pala-
bras. Por exemplo, o único euro-
deputado de ERC é de Eivissa.
Cando presentei a dimisión do
meu escano no Congreso para fi-
car coma parlamentario en Cata-
lunya, ocupou o meu posto un
representante valenciano. Até
agora a estratexia á hora de falar
dos Països Cataláns foi errónea.
Tíñase unha concepción errónea
da catalanidade, pensando que
existía unha parte da nación que
era máis catalá que as outras. Is-
to motivaba unha subordinacións
duns supostos cataláns de segun-
da a uns de primeira. Tamén se
caeu no erro de pensar que o re-
sultado final dunha nación políti-
ca catalá viría da man de ele-
mentos clásicos de identidade
como a lingua ou a cultura. Lin-
gua e patria catalá en Catalunya
e máis en Valencia ou nas Illes
Balears temos uns cantos, mais
peto temos todos. Cómpre dar
máis importancia á identidade
económica e de benestar, á nece-
sidade de compartir infraestru-
turas e á modernización do espa-
zo común.♦
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O conflito lingüístico
no Congreso

dos Deputados
FRANCISCO RODRÍGUEZ

A forma en que se transmite a información pode levar consigo
equívocos ou falsas apreciacións. Estamos vivindo, especialmen-
te nas últimas semanas, un conflito lingüístico no Congreso dos
Deputados que se apresenta como causado pola obstinación dal-
gúns en querer converter en cooficiais nesa institución o catalán,
o galego e o vasco. Non vou negar que ese sexa o obxectivo final
e moito menos que, na consciencia subxectiva dalgúns deputa-
dos, se acredite en que estamos a un paso de conseguilo. A reali-
dade é, porén, máis limitada, máis matizada e máis elemental. 

O actual presidente, Manuel Marín, aceptou, con carácter de
norma, unha práctica que estaba admitida, de forma accidental ou
esporádica, cal era citar textos curtos nas linguas que non son o
castelán, con tradución a este idioma incluída. Se se pretendía
que tal alocución figurase no Diario de Sesións había que entre-
gárllela por escrito aos estenotipistas. Seguramente algunhas per-
soas lembrarán que, en máis dunha ocasión, no que chaman de-
bate do estado da “nación”, o BNG citou a Castelao, Rosalía ou
Ramón Vilar Ponte, entre outros, na lingua orixinaria. Cecais hai
unha variante novidosa: formular perguntas ao goberno en gale-
go, catalán e vasco, con tradución seguida ao castelán. Non coi-
do que esta resolución for un salto cualitativo no uso destas lin-
guas, xa que o corpo fundamental do debate  seguía a transcorrer
na lingua oficial do Estado. Si é un recoñecemento simbólico da
sua existencia, da existencia dunha representación política na cá-
mara diferenciada lingüística e nacionalmente. 

Que exasperou ao presidente para rectificar a sua resolución
inicial e negar mesmo a posibilidade de emprego simbólico e  tes-
temuñal do galego, o catalán e o vasco? Simplemente, a  reitera-
ción no seu uso, isto é, a súa presenza simbólica continua, espe-
cialmente do catalán, por parte dalgúns deputados. Esta reitera-
ción simbólica, nomeadamente no pleno, alterou o PP e a unha
boa parte do PSOE, intranquilizou o propio Marín, que, ademais,
estaba obxectivamente presionado para que rectificase a súa cati-
va permisividade. PP e PSOE sempre advertiron que só aceptarí-
an a cooficilidade destes idiomas nas Cortes, no caso do Senado,
e unha vez aplicada a súa reforma.

Agora hai indicios de que o presidente, despois de exteriori-
zar un espírito intolerante nesta cuestión, especialmente no ton e
trato dispensado a algún deputado, como Joan Tardá, desexa res-
taurar a permisividade controlada. Porén, di querer rectificar co
acordo de todos os grupos parlamentares sobre unha norma mí-
nima. Vai ser imposíbel. Curiosamente, o presidente denunciou,
nesta marexada, o duplo xogo do PSOE. Pacto co PP para res-
trinxir o uso ao Senado, chamada á tolerancia do presidente para
recuperar a súa resolución inicial. Naturalmente, o BNG partici-
pa de todas as iniciativas a prol da reforma do regulamento nun-
ha orientación de maior recoñecemento das nosas linguas na ac-
tividade parlamentar; opúxose publicamente á anulación da súa
propia resolución simbolicamente permisiva pola presidencia,
criticoulle ao presidente a súa exasperación autoritaria e o seu ton
displicente nalgunha ocasión. Chamativo vindo dunha persoa que
exerce, polo demais, a súa función con grande apertura, permisi-
vidade e paciencia nos debates. Parece como se o tema do plura-
lismo lingüístico no Estado fose de difícil asunción racional.

Neste contexto, como galego, non fago máis que lembrar con-
tinuamente  as graves limitacións para o idioma no interior do pa-
ís. A falla de respecto polos seus usos; a desfachatez con que se
viola a lei. O continuo quefacer aquí para defender os dereitos
lingüísticos, denuncias que nos chegan arreo, dentro en todos os
temas de competencia estatal. A comezar para que se respecte a
toponimia correcta. O confronto con esta realidade e a súa asun-
ción reivindicativa delimita e clarifica o papel para nós do con-
flito lingüístico no Congreso.♦

‘A reiteración do uso do catalán
alterou o PP e unha boa parte do PSOE e

intranquilizou o propio Marín,
que estaba presionado

para que rectificase
a súa cativa permisividade”

Tras a súa xuntanza con Za-
patero, como ve a nova etapa
a nivel de Estado?

Cómpre facer unha distin-
ción entre o presidente Zapatero
e o seu partido. É a primeira vez
na historia do Goberno de Espa-
ña na que o presidente non é un
nacionalista español. O proble-
ma é que no PSOE hai unha ten-
dencia xacobina moi importante
de tal xeito que algúns dos seus
dirixentes poderían militar sen
problemas no PP. O que me pre-
gunto é se haberá alguén máis
dentro do PSOE que faga unha
defensa da pluralidade nacional
do Estado, porque até agora te-
ñen a Zapatero entre a España e
a parede. É a primeira vez que
un Goberno camiña en Europa
en defensa do catalán, do galego
e do éuscaro. Tamén defendeu
os nosos idiomas no Congreso e
na Asemblea francesa. Até agora
sempre que nos reunimos con
Zapatero atopámonos con co-
rrección, atención e educación.
Pero é momento de pasar do ta-
lante a feitos concretos. 

Cal debe ser a postura de
Catalunya, Euskadi e Galicia
no proceso de reforma consti-
tucional?

Hai que respectar a realidade
de cada nación. Non hai solu-
cións catalás para Euskadi, nin é
aplicábel o caso vasco a Galicia.
O mimetismo político ten feito
moito dano ás reivindicacións
nacionais. Tal vez porque sempre
é máis doado mirar para fóra que

para dentro. Non podemos xogar
a ser os quebequeses ou eslove-
nos de España. Temos que ter a
valentía de recoñecer a socieda-
de que temos e adaptar o proceso
nacional cando a maioría dos ci-
dadáns non forman parte del. Hai
que respectar a diversidade. Ta-
mén cómpre ser flexíbeis. Nós
temos relacións prioritarias no
País Vasco con Eusko Alkartasu-
na. Iso non quere dicir que non
nos poidamos entender co PNV.
Comprendo que no seu momen-
to o BNG asinase a Declaración
de Barcelona pero hai que ter
máis cintura para relacionarnos.

Quere dicir que as rela-
cións co BNG son frías?

Son infinitamente inferiores
ás que deberían ser. Pero é res-
ponsabilidade dos dous. 

No proceso de reforma
constitucional hai quen pensa
que se debería reflectir no pa-
pel un modelo Federal ou
Confederal.

Estamos nunha segunda
Transición. A primeira trouxo a
democracia. Esta na que esta-
mos inmersos debe asegurar a
plurinacionaliade do Estado.
Non ten sentido seguir falando
de Estado das autonomías. Está
claro que este Estado está com-
posto por catro nacións: Espa-
ña, Cataluña, Euskadi e Gali-
cia. Estas catro deberían arte-
llarse xa de xeito federal. Logo,
está claro, a nación española
pode seguir internamente co
modelo autonómico. 

Na reforma do modelo de
financiamento que levaría a
unha maior responsabilidade
fiscal están previstos novos
mecanismos de compensa-
ción interterritorial ou abon-
daría con potenciar o Fondo
de Compensación?

Nós somos partidarios da
solidariedade pensando que es-
ta é unha escolla libre. Senón
non é solidariedade. Antes de
falar de solidariedade cómpre
saber quen paga, canto paga ca-
da quen e que é o que se está a
facer con eses cartos. Queremos
contribuír ao desenvolvemento
dos demais territorios do Esta-
do, pero non queremos dar car-
tos para aumentar o número de
funcionarios públicos de diver-
sos territorios ou para que se
manteña un sistema caciquil de
captación de votos. Ademais,
nós somos tan solidarios que
non queremos poñer fronteiras
na solidariedade. Por que moti-
vo teño que ser máis solidario
co Goberno de España que cos
cataláns de Perpignan? Por que
co grande que é o continente
africano limitan a miña solida-
riedade? Teño a sospeita de que
para certos dirixentes políticos
a solidariedade é a forma con-
temporánea do que antes se
chamaba unidade de destino
universal. A nosa solidariedade
é utilizada máis para cohesionar
nacionalmente todos os territo-
rios do Estado que para acadar
un maior progreso.♦

‘Zapatero é o primeiro presidente
que non é nacionalista español’ 

‘O primeiro erro
que cometín
foi entrar no Govern
como conseller
en cap”

PACO VILABARROS



Aínda estou ás escuras. O venres foi o día
máis dramático da miña vida. Pasara moi-
tos días secuestrada. Falara pouco antes
cos meus secuestradores, quen levaban dí-
as dicindo que me ían liberar. Vivía horas
de espera. Falaban cousas das que só des-
pois entendín a importancia. Falaban de
problemas “relacionados cos traslados”.

Aprendera a entender se corrían maos
ou bos ventos pola actitude das miñas dúas
“sentinelas”, os dous personaxes que me
custodiaban todos os días. Un en particular,
que amosaba atención diante de todos os
meus desexos, estaba increibelmente decidi-
do. Para entender o que de verdade estaba a
suceder, pregunteille provocativamente se
estaba contento porque me ía ou porque me
quedaba. Fiquei sorprendida e contenta can-
do, era a primeira vez que sucedía, me dixo
“só sei que te irás, pero non sei cando”. Co-
mo proba de que algo novo estaba a suceder,
nun certo momento entraron os dous no
meu cuarto como para confortarme e bro-
mear: “Noraboa –dixéronme– vaste para
Roma”. Para Roma, dixérono así.

Tiven unha sensación extraña. Porque esa
palabra evocoume, de contado, a liberación,
pero tamén proxectou dentro de min un va-
cío. Entendín que era o momento máis difícil
de todo o secuestro e que se todo o que vivi-
ra até ese momento era “certo”, agora abría-
se un abismo de incertidumes, a cada máis
dura. Mudei a roupa. Eles volveron: “Acom-
pañámoste nós, non des sinais da túa presen-
za xunto a nós, que se non, os americanos po-
den intervir”. Era a confirmación que non
quixera ouvir. Era o momento máis feliz, e ao
tempo o máis perigoso. Se atopabamos a al-
guén, vale dicir a algún militar americano,
habería un tiroteo, os meus secuestradores es-
taban preparados e responderían. Tiña que ter
os ollos cubertos. Xa me estaba habituando a
unha momentánea cegueira. Polo que ocorría
fóra, só sabía que en Bagdad chovera. O co-
che marchaba seguro por unha zona de la-
meiros. Había un chófer e máis os dous se-
cuestradores de sempre. De súpeto ouvín al-
go que prefería non ouvir. Un helicóptero so-
brevoaba a baixa cota xusto a zona na que ti-
ñamos parado. “Tranquila, agora virán bus-
carte... Dentro de dez minutos viran por ti”.
Falaran todo o tempo en árabe, unha miga en
francés e moito en inglés macarrónico. Ta-
mén desta volta falaban así.

Despois baixaron. Quedei nesa condi-
ción de inmobilidade e cegueira. Tiña os
ollos cobertos con algodón e con lentes de
sol. Estaba queda. Pensei... que fago? Empe-
zo a contar os segundos que pasan desde
agora até a nova situación, a liberdade? Ape-
nas comecei, mentalmente, a contar, chegou-
me unha voz amiga aos ouvidos: “¡Giuliana,
Giuliana, son Nicola, non te preocupes, falei
con Gabriele Polo, tranquila, estás libre!”.

Fíxome tirar a “venda” de algodón e
as gafas negras. Sentín desafogo, non po-
lo que estaba ocorrindo e non entendía,
senón polas palabras do tal “Nicola”. Fa-
laba, falaba, era incontíbel, unha torren-
teira de frases amigas, de brincadeiras.

Sentín decote unha consolación, case físi-
ca, calorosa, que esquencera había tempo.

O coche continuaba o seu camiño, atra-
vesando un túnel cheo de pucharcas, e case
dando volantazos para canealos. Riámonos
de maneira increíbel. Era liberatorio. Dar
bandazos nunha estrada chea de auga en
Bagdad e imaxinar sofrir un accidente de
coche despois do que pasara era cousa de
non contrar. Daquela Nicola Calipari sen-
tou ao meu carón. O chófer comunicara dú-
as veces á embaixada e a Italia que nos di-
rixíamos cara o aeroporto. Eu sabía que es-
taba supercontrolado polas tropas nortea-
mericanas, falta menos dun quilómeto, di-
xéronme... cando... Só lembro o fogo. Nese
momento, unha chuvia de lume e proxectís
caiu sobre nós acalando para sempre as vo-
ces divertidas de pou-
cos minutos antes.

O chófer empezou
a berrar que eramos
italianos, “somos ita-
lianos, somos italia-
nos...”. Nicola Calipari
botouse sobre min para
protexerme e, daquela,
xusto daquela, sentín o
seu derradeiro alento,
morríaseme enriba.
Debín sentir dór física,
pero non sabía por que.
Pero un recordo fulgu-
rante me asaltou, volta-
ron de contado á miña
cabeza as palabras que
me dixeron os secues-
tradores. Eles declara-
ban sentirse totalmente comprometidos pa-
ra liberarme, pero tiña que estar atenta
“porque están os americanos, que non que-
ren que ti volvas”. Entón, cando mo dixe-
ron, xulguei aquelas palabras como supér-
fluas e ideolóxicas. Naquela hora, para min,
corrían perigo de adquirir o sabor máis
amargo das verdades.

O resto aínda non podo contalo.
Este foi o día máis dramático. Pero o

mes que vivín secuestrada, probabelmente
mudou para sempre a miña existencia. Un
mes soa comigo mesma, prisioneira das mi-
ñas máis profundas conviccións. Cada hora
foi unha comprobación despiadada do meu
traballo. Ás veces tomábanme o pelo, che-
gábanme a preguntar porqué quería mar-
char, pedíanme que quedara. Eran eles quen
me facían pensar nesa prioridade que, de-
masiado a miúdo, deixamos de lado. Facían
fincapé na familia. “Pide axuda ao teu ho-
me”, dicían. E eu díxeno xa no primeiro ví-
deo que coido víchedes todos. A miña vida
mudou. Contábamo o enxeñeiro iraquí
Ra’ad li Abdulaziz de Un ponte per, rapta-
do coas dúas Simonas, “a miña vida xa non
é a mesma”, dicía. Non o entendía. Agora
sei o que quería dicir. Porque sentín toda a

dureza da verdade, o
difícil que é de propo-
ñer. E a fraxilidade de
quen a procura.

Os primeiros días
de secuestro non soltei
unha bagoa. Estaba fu-
riosa. Dicíalles á cara
aos meus secuestrado-
res: “Pero como me
secuestrades a min,
que estou contra a
guerra?”. Chegados a
este ponto, eles abrían
un diálogo feroz. “Si,
porque ti vas falar coa
xente, non secuestra-
remos nunca a un xor-
nalista que esteña pe-
chado nun hotel. Ade-

mais, o feito de que digas que estás contra
a guerra, podería ser unha cobertura”. E eu
rebatía, case para provocalos. “É fácil rap-
tar unha muller débil coma min, por que
non probades cos militares norteameri-
canos?”. Insistía no feito de que non podí-
an pedir ao goberno italiano que retirara as
tropas, o seu interlocutor “político”  non
podía ser o goberno senón o pobo italiano
que estaba e está contra a guerra.

Foi un mes de velaivais, entre fortes es-
peranzas e momentos de gran depresión.
Como cando, era o primeiro domingo des-
pois do vernes do secuestro, na casa de
Bagdad na que estaba retida e sobre a que
pairaba unha parabólica, deixáronme ver un
telexornal de Euronews. Alí vin a miña fo-
to nunha xigantografía, pendurada no pazo
do Concello de Roma. E sentinme alentada.
Porén, despois, xusto despois, chegou a rei-
vindicación da Yihad que anunciaba a miña
execución se Italia non retiraba as tropas.
Estaba aterrorizada. De contado me tran-
quilizaron asegurándome que non eran eles,
tiña que desconfiar deses chamamentos,
eran “provocadores”. E non embargante,
moitas veces, había extraños espazos de co-
municación precisamente con eles. “vente
ver unha película”, dicíanme, mentres unha
muller wahabita, coberta dos pés á cabeza,
daba voltas pola casa e atendíame.

Os secuestradores parecéronme un gru-
po moi relixioso. Rezaban continuamente
versos do Corán. Mais o venres, no momen-
to da miña liberación, o que parecía máis re-
lixioso de todos, un que se erguía ás 5 para
rezar, felicitoume increibelmente apretándo-
me forte a man –non é un comportamento
usual para un fundamentalista islámico… e
engadiu: “se te comportas ben, marchas
agora mesmo”. Despois, un episodio case
divertido. Un dos gardas viume a ver asom-
brado porque a tele amosaba os meus retra-
tos pendurados en cidades europeas e até na
camisola de Totti. El, que se declaraba tifos-
so da Roma, estaba desconcertado polo fei-
to de que o seu xogador favorito –si, Totti–
tivese saltado ao campo cunha camisola na
que estaba escrito “Liberdade á Giuliana”.

Vivín nun enclave no que xa non me
quedaban certezas. Atopeime profunda-
mente débil. Equivocárame nas miñas cer-
tezas. Eu sostiña que había que ir contar
aquela guerra suxa. Atopábame na alterna-
tiva de estar no hotel agardando ou rematar
scuestrada por culpa do meu traballo. “Nós
non queremos a ninguén máis”, dicíanme
os secuestradores. Pero eu quería contar o
baño de sangue de Faluya a través das pala-
bras dos prófugos. E aquela mañá, os pro-
pios prófugos ou algún dos seus líderes,
non me escoitaban. Tiña ante min a proba
puntual das análises sobre a  transforma-
ción da sociedade iraquí a raíz da guerra, e
eles botábanme na cara a súa verdade:
“Non queremos a ninguén, por que non
quedades na vosa casa? Para que pode ser-
virnos esta entrevista?” O efecto colateral
peor, a guerra que mata a comunicación,
derrumbábaseme enriba. A min, que arris-
quei todo, desafiando o goberno italiano,
que non quería que os xornalistas chegasen
a Irak, e aos americanos, que non queren
que o noso traballo testemuñe en que se
converteu o país coa guerra, a pesar diso
que chaman eleccións.

Agora me pregunto, é un fracaso ese
rexeitamento seu?

Il Manifesto, 5 de marzo 2005.
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A OCUPACIÓN DO IRAK

A xornalista de Il Manifesto conta a súa dramática liberación

A miña verdade
GIULIANA SGRENA

O ataque norteamericano contra unha xornalista
italiana que viña de ser liberada no Irak, e que
rematou cun axente italiano morto, vén de endu-
recer a relación entre Roma e Washington. Giu-

liana Sgrena conta aquí as súas primeiras impre-
sións tras a liberación. Un tema que abre novas
interrogantes sobre a intervención dos EE UU
no país árabe e sobre o trasfondo dos secuestros.

‘Os secuestradores
iraquís xa me avisaran:

«ímoste liberar,
pero estate atenta,

porque están
os americanos,
que non queren
que volvas»”

Imaxe, tomada dunha televisión árabe, do coche no que faleceu o axente italiano Nicola Calipari e no que via-
xaba a xornalista de a pouco liberada.



Nº 1.167 ● Do 10 ao 16 de marzo de 2005 ● Ano XXVIII

Morrer
de éxito
GUSTAVO LUCA

Dous éxitos breves ten
a política norteameri-
cana en Europa: o

primeiro é o matrimonio de
Grace Kelly co príncipe
Rainiero Grimaldi, nos últi-
mos 50, e o segundo a inau-
guración de Disneylandia
en París nos 90. 

Kelly era actriz famosa,
o seu pai contratista do
Pentágono e a dinastía dos
Grimaldi, probada nas
experiencias subacuáticas e
no honrado negocio da rule-
ta, dáballe nobreza á voda.
O gabinete de relacións
internacionais dos Estados
Unidos (departamento de
Estado, hoxe nas mans da
señora Rice) estaba como
quen conquista finalmente o
corazón sentimental de Eu-
ropa.

O idilio acaba nun golpe
do coche de Kelly contra
unha pena e a súa
descendencia especializada
na venda de exclusivas á
prensa rosa.

Nin esta manobra de re-
lacións públicas nin a cons-
trución do Escorial de car-
tón pedra da Disney en Pa-
rís desviaron o río de
desconfianza e
incomprensión de fondo
que preside as relacións de
Norteamérica con Europa
dende os tempos de De
Gaulle. Hoxe os
melodramas das fillas de
Kelly e do rei croupier xa
non ocupan as portadas da
prensa parva e a granxa
Disney, presidida por un
parrulo dexenerado e vicio-
so que devece pola
calderilla do seu tío avaro
(modelo pedagóxico, non
me digan) sofre a terceira
reconversión con
despedimentos de escánda-
lo. Xa non interesan.

Os vieneses aduladores e
prosmeiros que saca
Greene n´O terceiro home e
o sobriño do embaixador
Strether n’Os embaixadores
de Henry James, divírtense
co problema do rico ameri-
cano que vence pero non
convence. 

Cando se di vence, hai
que entender o éxito
industrial, comercial, militar,
que se produce no medio
dun clamoroso fracaso políti-
co. No aniversario da derro-
ta dos nazis, unha película
alemá, O afundimento, de
Olivier Hirschbiegel, deixa
en sombra todo o millonario
esforzo de Hollywood por sa-
lientar o desembarco en Nor-
mandía. Parece o cine neo-
realista de Italia, un cine de
perdedores e mortos de fame
que lle toman o pelo ao
gañador. Berlusconi é nesta
hora un personaxe daquela
xenial comedia de
derrotados que os norteame-
ricanos clausuraran median-
te dólares, tantos coma
fixesen falta.♦

Algunhas voces autorizadas dos EEUU fi-
xeron saber a súa oposición ao hipotético le-
vantamento do embargo por parte da UE so-
bre a venda de armas á China. Beijing leva
tempo intentando que as autoridades comu-
nitarias lles poñan fin desa forma ás san-
cións impostas a raíz dos sucesos de Tianan-
men en 1989. Certamente, pasou xa bastan-
te tempo, tanto que a propia inexistencia de
avances en materia de dereitos humanos non
se esgrime sequera como causa por parte
dos que se opoñen ás pretensións de Beijing. 

Bush falou disto cos líderes europeos na
súa recente visita ao vello continente, pero en
numerosos medios se vaticina un rápido cam-
bio de situación favorábel a unha China que
dispón de mecanismos de influencia cada vez
máis significativos, se ben exercidos habitual-
mente con sabia discreción, como se demos-
trou coa recente anulación da viaxe que tiña
previsto realizar a Taiwán (peza clave neste
asunto das armas) o ministro de economía de
Alemaña, Wolfgang Clement. Un incondicio-
nal dos EE UU, o ministro de Exteriores bri-
tánico, Jack Straw, declaraba en xaneiro ante
a Cámara dos Comúns que o embargo non pa-
saría de xuño deste ano. Algunhas fontes si-
nalaron que o propio comisario de Comercio,
Peter Mandelson, xa lles adiantou esta deci-
sión ás autoridades chinesas. É sabido, a ava-
ricia rompe o saco e as expectativas de nego-
cio neste campo son apreciábeis.

Cambiaría moito a situación actual co le-
vantamento do embargo? Sen dúbida, tería
consecuencias, pero non tanto no ámbito da
defensa, onde a posición europea non ía ser

menos responsábel que a de Israel, un dos
principais subministradores de armas á Chi-
na. É no político onde probabelmente as con-
secuencias serían mellores para Europa, toda
vez que acentuaría o seu perfil dialogante co-
as autoridades chinesas,
afirmando a súa singu-
laridade en canto á polí-
tica a soster en relación
a Beijing e unha vonta-
de de emancipación
respecto á estratexia es-
tadounidense, apostan-
do por eludir a crispa-
ción e achegando unha
maior comprensión do
que a China considera
“humillacións” do Oc-
cidente de sempre e
que, en calquera caso,
din, evidencia a aplica-
ción de distintas varas
de medir. A diferenza
entre Tiananmen e o bombardeo do Parla-
mento ruso estriba na natureza política dos
perdedores en cada caso: glorificados uns,
esquecidos outros, en función das preferen-
cias que dita o pensamento político correcto.
Pero todos foron igualmente vítimas da vio-
lencia política exercida desde o poder.

Ten a China tanta necesidade do arma-
mento europeo? Non lle vén nada mal e a
pesar de que sempre acentúa a  súa sobera-
nía, tamén ou sobre todo neste eido, pode
axudarlle a remontar con máis rapidez o
atraso tecnolóxico das súas forzas armadas.

En termos xerais, os signos de aproxima-
ción entre a China e Europa son moitos e
moi variados, dende a participación no pro-
grama espacial Galileo até outros múltiplos
dominios que están configurando unha tu-

pida rede de relacións,
como se puxo de mani-
festo no cumio cele-
brado na Haia o pasa-
do 8 de decembro. As
relacións económicas e
comerciais, aínda sen
ter unha importancia
decisiva, melloraron
de forma exponencial
nos últimos anos.

Certa normalidade
preside igualmente as
relacións entre a China
e os EE UU no ámbito
da defensa. En xaneiro,
por exemplo, reuníron-
se altos mandos milita-

res dos dous países para falaren de Taiwán,
da seguridade naval e dos intercambios de
visitas, nunha atmosfera construtiva, dixo o
xeneral Xiong. Pero, claro, é difícil vender-
lles armas a un tempo á China e a Taiwán
cando ambos os dous reviven a diario unha
linguaxe propia da guerra fría. Tan lucrativo
negocio ten esas pequenas limitacións. Hai
que comprendelas pero non por iso deixa de
amolar que outros, aínda que sexan amigos,
queden coa bocada mais grande.♦

XULIO RÍOS é director do IGADI, www.igadi.org

As armas de Europa e a ameaza chinesa
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Ten a China
tanta necesidade

do armamento europeo?
Non lle vén nada mal e

pode axudarlle a remontar
con máis rapidez

o atraso tecnolóxico
das súas forzas armadas”

Non pasan apenas días para que un novo ho-
rror nos lembre o mundo criminal no que vi-
vimos. Estes días fumos testigos da tráxica
liberación no Irak de Giuliana Sgrena e do
asasinato de Nicola Calipari, cuxos restos
foron obxecto de exequias de Estado en Ita-
lia. Os que tivemos a mala fortuna de ser
testigos de crimes de guerra lembramos un-
ha terríbel frase exculpatoria, xustificadora
das peores exaccións realizadas desde o po-
der, algo terá feito, referida á vítima. A te-
rríbel “lóxica” desta frase repétese sempre
diante deste tipo de situación e convén facer
notar o seu mecanismo  simple e eficaz, que
sitúa o “castigo” como evidencia incontro-
vertíbel dun suposto delito que nalgún mo-
mento chegará a ser coñecido. Ao mao, o
inimigo, atribúeselle unha maldade sen cau-
sa, unha maldade metafísica (como a que
impulsou á criminal destrución das Torres
Xemelgas). O único agravio imaxinábel
nestes casos é o dunha envexa irracional an-
te uns seres, un xeito de vivir ou unha so-
ciedade ou sistema superior. A xustificación
“post facto” do castigo pouco importa se se
axusta ou non á realidade. Caligari, como
antes Couso, Anguita e outros moitos ingre-
san no panteón da brutal arrogancia dun po-
der irracional, omnímodo e caprichoso. A
única xustificación do crime constitúea o
poder de levalo a cabo, o poder de concul-
car calquer norma moral. O Dereito Interna-
cional, a veracidade da información, etc. na-
da importan. O “poder” xustifícase a si mes-
mo.  Florence Aubermas, Hussein Hanoun e
outros estarán quizais expostos mañán a es-
te absurdo. Evitemos a exploración de cau-

sas inexistentes que son o primeiro banzo
exculpatorio de calquer criminal desmesura.

Unha vez situados neste terreo escéptico
poderemos denunciar con máis seguridade o

hipócrita cinismo do coronel C. Kent, esta-
dounidense portavoz da III División de Infan-
taría, cando di que o coche no que ian os ita-
lianos, “viaxaba a grande velocidade e refu-
gou parar nun posto de control”; da súa “diná-
mica investigación do incidente”; das bagoas
de crocodilo do fascistoide Fini, lamentando
“a ironía do destino”; das contorsións do co-
rrupto Berlusconi requerindo a verdade de
beizos do embaixador USA, Mr. Sembler; do
pésame que Rumsfeld (implicado como Bush
II, González e outros en casos de tortura), ao
seu homólogo italiano Calipari, e de centos de
xestos vacíos feitos para aplacar un povo que
foi calificado na prensa dos EE UU de “socie-
dade sentimental e solidaria”. Todo moi fer-
moso. Non, o cálculo irracional non existe, tan
só a “arrogancia do poder”. ¿Acaso o que sou-
beran ou observaran Sgrena, Couso e moitos
outros poden servir de contrapeso racional a
unha renovada petición de retirada das forzas
italianas do Irak ou ao terríbel descreto de
Berlusconi ante unha elección próxima? ¿Po-
deremos facer perigar a tan submiso aliado,
cun senado que vén de votar créditos para a
forza expedicionaria? Cando un xornalista in-
terrogou a Bush II sobre o “caso Couso”, o
imperial presidente dixo que “eran cousas que
pasaban na guerra”. Calipari é un bon exem-
plo do que depara a Pax Americana. Espere-
mos que a causa legal contra o cumio asasino
do “homicidio preventivo”, do que nos fala
Montanelli, poda prosperar nunha Italia soli-
daria e sentimental que se despida da súa ac-
tual clase política.♦

XOSÉ PÉREZ OIA é filósofo. jperezoya@mundo-r.com

A OCUPACIÓN DO IRAK

Sobre o secuestro e morte de xornalistas

Algo faría 
XOSÉ PÉREZ OIA

‘O Dereito Internacional,
a veracidade da información,

etc. nada importan.
Florence Aubermas, Hussein

Hanoun e outros
estarán quizais expostos
mañán a este absurdo”

Giuliana Sgrena baixando do avión á súa chegada a Italía.



CÉSAR LORENZO GIL
Se hai uns anos se falou de cri-
se no fútbol italiano porque
ningunha escadra do scudetto
alcanzara os cuartos de final
da Liga dos Campións, os sín-
tomas daquela doenza pasaron
ao fútbol español. A liga máis
cara de Europa xa non triunfa.

Primeiro Deportivo e Valencia,
agora Madrid e Barcelona. Ao
fútbol español de elite non lle
senta ben viaxar esta tempada.
Contodo, os cataláns deixaron
mellor imaxe ca os madridistas.

Para o futuro –no que nos
equipos terá que contar máis a
canteira– é bo ter en conta que
por primeira vez en anos, a Liga
non alcanza os cuartos. Algo se-
mellante sucede na Uefa, na que
só quedan dous equipos cando
aínda restan moitas eliminatorias.

O Barcelona e o Chelsea asu-
miron o papel de “trens”, “titáns”,
“xigantes” e demais apelativos
épicos e fixeron un partido de fút-
bol total onde un equipo puxo o
fútbol (o Barça) e o outro, os go-
les. Para os cataláns, a derrota non
supón desgaste senón que conse-
guiron impoñer en Europa un mo-
delo de fútbol aberto e eléctrico
que nesta ocasión non deu froitos
pero que pode dalos na próxima
campaña. Seguindo o tópico de
que unha derrota pode sementar
unha vitoria, os barcelonistas lo-
graron reivindicarse diante dun
dos equipos mellor construídos do
continente. É moi complicado fa-
cer dous goles cando se vai per-
dendo 3-0 e os blaugranas así o fi-
xeron. Non obstante, ese mérito
non pode agochar a infantil defen-
sa barcelonesa, a grande eiva que
o presidente Joan Laporta deberá
resolver na vindeira campaña.

O Chelsea é un deses equipos
que cheiran a campeón, non por
bo nin espectacular, senón por
todo o contrario. É un equipo rá-
cano mais efectivo, unha máqui-
na engraxada por un técnico que

sabe todos os trucos para gañar.
Se o ano pasado triunfou o fútbol
de trincheira, o do Porto ou da
selección grega, se o Chelsea
vence na final, a era continúa.

Somníferos en Delle Alpi

O Juventus-Madrid foi un deses
partidos onde entra moito sono, pa-
rece que non pasa nada e ao final
gañan os italianos. O adestrador ju-
ventino, Fabio Capello, gardou o
0-0 coma ouro en pano durante tres
cuartos de partido e aproveitou con
total eficacia un regalo de Raúl
Bravo, ese xogador de segunda B
que os galácticos teñen aprofillado
como se fose unha mascota.

Coa eliminatoria empatada, o
equipo italiano adicouse a con-
servar, a botarlle moito azucre a
Ronaldo para que durase máis na
neveira e non o conseguiu final-
mente porque o brasileiro tomou
a xustiza pola man e gañou un
cartón vermello nunha reyerta
con Tacchinardi. Nin el nin Raúl
deberon saír ao campo, aloula-
dos pola falta de competividade.

Xa na segunda parte da pró-
rroga, Raúl Bravo volveu demos-
trar a súa habelencia para o ridí-
culo e deixoulle a Zalayeta un pa-
se de ouro que aproveitou maxis-
tralmente. Así pasa a gloria ma-
dridista por Europa un ano máis. 

Milan en forma

No resto da xornada de volta de oi-
tavos, a falta de que se resolva o
Inter de Milán-Porto, destacan as
vitorias do Milan e do Olympique
de Lyon. Os italianos manteñen un
bloque moi poderoso e ben pode-
rían volver gañar como fixeron hai

dúas tempadas. O equipo de Carlo
Ancelotti venceu o Manchester
gastando pouco folgo e é sabido
que ten moitas armas que empre-
gar nas seguintes eliminatorias.

Os franceses do Lyon teñen a
vantaxe de que a súa liga esixe
menos esforzos e poden pensar
apaixonadamente en gañar a Li-
ga dos Campións. A súa inesgo-
tábel canteira combínase cunha
boa presada de xogadores me-
dios capaces de enlouquecer a
calquera na dupla eliminatoria.
Ademais, a súa histórica tunda
sobre o Werder Bremen (10-2 no
cómputo total) pode infundir te-
mor no seu rival de cuartos.

Os outros triunfadores da eli-
minatoria, Bayern, Liverpool e
PSV, aínda teñen que demostrar
se están capacitados para o triun-
fo final. Os alemáns volveron ra-
char o soño do Arsenal (no ano no
que os londinenses menos finos
andan); os red de Rafa Benítez
mantéñense a pesar da súa irregu-
laridade e o PSV ten o mérito de
tombar o actual subcampión, un
Monaco moi deslucido.♦
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Casa rica,
club pobre 
MANUEL PAMPÍN

En Arteixo naceu
Manuel Murguía,
insigne precursor

do galeguismo, e en
Arteixo ten a sede
unha das empresas
máis sorprendente e
rendíbel do mundo:
Inditex; Zara para
entendérmonos.

E nese mesmo
concello xoga un
modesto equipo de
fútbol, o Atlético
Arteixo, da 2ª B. Os
xogadores e técnicos
levan xa varios meses
sen cobrar. E non son
soldos “galácticos”.
Os futbolistas
perciben unha media
de 900 euros
mensuais, pouco máis
co duplo do salario
mínimo.

Para protestar pola
súa situación os do
Arteixo montaron en
Ourense un curioso
paripé; o primeiro
minuto de partido
pasárono anicados
sobre o campo, en
actitude pasiva; unha
folga de “pernas
caídas”.

E o concello (o PP
ten maioría absoluta)
e a Secretaría Xeral
para o Deporte non
fan nada; o papel das
institucións públicas
non é ser caixa de
beneficencia das
privadas, pero deben
deseñar e desenvolver
iniciativas de
salvación.

Un exemplo; se a
conselleira Pilar Rojo
e o director xeral de
Deportes, Juan
Ramón Lete sacasen
algo de tempo entre
tantas viaxes para
promocionar a regata
“Volvo Ocean Race”,
igual arranxaban a
situación.

Porque igual que
un día Manuel Fraga
dixo que o seu
goberno tiña parte de
mérito no
“Superdépor” ou no
Celta europeo, que
asuma tamén agora
os problemas dun
equipo que leva o
nome de Galicia por
España adiante. Ás
duras e ás maduras,
don Manuel.

Pero á Xunta
interésanlle máis o
golf ou a vela que
unhas cantas familias
de 2ª B; e ademáis, de
Arteixo, un nome tan
galego!!!♦

CÉSAR LORENZO GIL
Celta e Rácing de Ferrol viviron
unha primeira volta cos papeis
cambiados. Os vigueses loita-
ban por adaptarse á segunda di-
visión mentres que os verdes fa-
cían un fútbol pragmático que
os mantiñan entre os primeiros
do campionato. A segunda volta
devolveu a cadaquén ao seu es-
pazo lóxico.

Seis triunfos consecutivos e
o liderado son armas que o Cel-
ta exhibe coma unha fera para
asustar os seus rivais. Fernando
Vázquez logrou que o seu equi-
po funcione sen soberbia mais
con contundencia en cada en-

contro. Polo momento, os ce-
lestes non están a pagar seren
primeiros con abusos de con-
fianza ou aromas de grandeza
embriagadores; máis ben ao
contrario, os vigueses manteñen
a humildade e unha enorme ca-
pacidade de sacrificio. Ninguén
no vestiario se ve en primeira e
a imaxe de “Real Madrid de se-
gunda” é máis ben un disfrace
que o equipo usa coma eses
ananiños de conto que falaban a
través dun funil para aterrar os
seus adversarios, que achaban
que os ameazaba un xigante.

O sábado, 12 de marzo, o
Rácing pode rachar a boa xeira

dos seus veciños. Mais pensar
niso no contexto do club ferro-
lán é ben secundario. Os homes
de Xoán Veiga teñen problemas
bastantes como para pensaren
na situación do seu rival. Nos
últimos encontros, o equipo es-
tá a sufrir coma nunca a torpeza
arbitral, impune e chafalleira
nun grao que fai bos os ruíns
colexiados da primeira división.
Após a arrasadeira do último
partido na Malata diante do Re-
creativo de Huelva (tres expul-
sados e dous lesionados), aos
problemas tácticos (sobre todo
defensivos) hai que sumarlles o
infortunio e unha volta á inxe-

nuidade que os ferroláns están a
vivir, incompresibelmente, xa
na metade da liga.

En realidade, non é novo
que o Rácing viva un estado de
certo esgotamento nesta altura.
Noutras épocas nas que o equi-
po estivo en segunda división
sufriu estes cansazos súpetos e
tivo que vivir durante moitas
xornadas das boas rendas gaña-
das na primeira volta da liga.

Todas estas estatísticas po-
den quedar esborralladas duran-
te o partido. Os duelos de riva-
lidade adoitan camiñar por viei-
ros agochados e case nunca
cumpren as expectativas.♦

Celta e Rácing asentáronse na clasificación nas súas posicións ‘naturais’

Un duelo con lóxica

A ‘mellor liga do mundo’
non supera os oitavos de final da Liga dos Campións

Crise do fútbol español en Europa

Clasificados para os cuartos de
final da Liga dos Campións*

Liverpool Chelsea
Bayern PSV
O. Lyon Milan
Juventus

* O Inter de Milán-Porto
xógase o 15 de marzo.

O Chelsea demostrou ante o Barça que é un equipo con pouco discurso e moita eficacia.



Euloxio Ruibal
entra na RAG
Na sesión plenaria celebrada o pasado 5 de
marzo Euloxio Rodríguez Ruibal foi elixido
novo membro da Real Academia Galega. O
que fora presidente da AELG ten un prazo
de seis meses para preparar o seu discurso
de ingreso e presentalo aos académicos. Có-
brese así a vacante tralo falecemento de
Meixide Pardo. Proposto por García Boda-
ño o dramaturgo explicaba nunha entrevista
para A Nosa Terra (nº 1.164, do 17 ao 23 de
febreiro do 2005) que “o teatro é un dos sis-
temas culturais máis consolidados, aínda
que estamos lonxe da normalización”.♦

Comisión de xénero
no Consello da Cultura
Con gallo do 8 de marzo, o Consello da Cul-
tura Galega presentou un novo grupo de tra-
ballo, a Comisión Técnica de Xénero, perten-
cente á Sección de Filosofía e Pensamento
coordinado por Andrés Torres Queiruga. Pa-
ra a institución era necesaria a creación dun
grupo específico que dese conta da historia e
situación da muller en Galiza. A comisión es-
tá formada por Carme Adán, Mª Xosé Agra
Romero, Encarna Otero, Carme Vidal, Ana
Romaní, Dolores Vilavedra, Pilar Cagiao, Mª
do Carmo Pérez Pais e Mª Luísa Sobrino.♦

Presentado
o libro de Casares
O 9 de marzo, coincidindo co terceiro ca-
bodano da súa morte,  fíxose a presentación
no Centro Social Caixanova, en Vigo, do li-
bro de homenaxe a Carlos Casares editado
recentemente por A Nosa Terra en colabo-
ración coa Fundación Carlos Casares. Da-
mián Villalaín, Guillermo Brea, Kristina
Berg, Alfonso Zulueta e Xosé Fernández
Puga foron os encargados de conducir un
acto no que estiveron presentes moitos dos
autores que colaboran no libro. Zulueta,
recollendo unha frase de Inês Pedrosa,
recordou o epitafio de Casares: “Aquí
xace alguén que nunca quixo morrer, que
tivo a sorte de nacer home, non deus”.♦

IGAEM xa anunciou a contía das
axudas para as compañías teatrais
durante este ano. A Xunta reparti-
rá 852.000 euros entre todos os
artistas dramáticos de Galiza. E se

este sector precisa axuda, hai outro que vai
vento en popa: o audiovisual. A produtora gale-
ga Castelao, que dirixe Xulio Fernández, foi a
que mellor beneficios tirou da billeteira durante
o 2004 de entre todas as compañías españolas.
O maquinista ou Pinocho 3000 caeron ben
entre o público. No eido literario, novas dun

desembarco multinacional nas nosas letras. O
xigante Planeta anunciou que manterá unha
colección infantil-xuvenil con títulos de auto-
res nosos. Xosé Antón Neira Cruz, Fina
Casalderrei e Xoán Babarro, entre outros,
publicarán no selo catalán. Seguindo esta liña,
El Aleph tirará do prelo Anxos e demos, a última
novela do best-seller Dan Brown. E das litera-
turas alleas, á propia. Xa comezou a marcha
atrás para o Día das Letras. Lorenzo Varela xa
ten biografías editadas por A Nosa Terra e
Xerais, un bo xeito de facer boca antes de maio.♦

O
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A dificultade de
FACER HISTORIA
en Galiza

Manuel Murguía,
Filomena Dato Muruais,

María Mariño,
Ramón Cabanillas,

Ramón Otero Pedrayo e
Álvaro Cunqueiro.



No prólogo analiza causas
políticas e sociolóxicas da
tendencia á desmemoria.

Para min foi fascinante co-
mo despois de dar a volta por
mil arquivos ías atopar o mate-
rial na porta do lado. Ao final
aclarábame coa miña nai, ah,
fulano é fillo de tal ou cal.
Asómbrame que, tendo nacido
eu no 1970, os meus mestres
non se tomaran a molestia de
explicarme quen era cada quen,
e como moitos arquivos fami-
liares importantes andan á pro-
cura dun lugar onde deixarse.
Falo da Coruña pero pode ser
de calquer outro lugar de Gali-
cia. Todo o sistema de arquivos
do Estado español é un dispa-
rate inaccesíbel. Percorrín moi-
tos. O da Administración espa-
ñola son dez pisos laberínticos,
no que está todo o o habido e
por haber e podes atopar moito

sobre Galiza que aínda está por
rexistar, e penso só nos últimos
150 anos. No de Salamanca, en
canto á Masonería, hai tamén
moito material relacionado con
nós. Xa no país, no Arquivo do
Reino de Galicia da Coruña,
hai cuartos e cuartos cheos de
papeis ou no Histórico Univer-
sitario de Santiago con caixóns
e caixóns, e cada vez que pides
un fardo documental poden
aparecer con ese ou con outro
novo, porque o Estado non gas-
ta  cartos na organización dos
seus arquivos nin ten intención
de gastalo.

E sen arquivos non hai in-
vestigación.

Sen cartos non hai investi-
gación. A maior parte dos in-
vestigadores ou son eruditos
que teñen xa os seus traballos e
adícanlle os seus leceres, ou
son xente nova que non cotiza-

mos á Seguridade Social, que
vivimos a base de bolsas e que
nos deixan investigar con moi-
tos límites e con necesidade de
apadriñamentos para acceder
ou saber onde están certos do-
cumentos.

Di que se “constata un
certo fracaso por parte dos
intelectuais e universitarios
profesionais debruzados no
estudo do feito cultural, his-
tórico e literario de Galiza,
abandoados no academicis-
mo”.

Iso compartímolo moitos
da miña idade. Ver que os no-
sos universitarios en xeral fan
o mesmo que poden facer en
Madrid, Zamora ou Valencia,
unha constante da universidade
galega que é traballar en xeral
para o inimigo. Esperaría outra
intervención social e política
sobre todo nos que traballan en

humanidades, que levan anos
escribindo o mesmo.

Hai moitas lagoas na in-
vestigación?

Canto máis investigas máis
atopas. É imposíbel escribir
unha nota a pé de páxina sinxe-
la, citando un libro, porque non
poderías acabala: Fernando
Osorio Docampo, vida por fa-
cer; Ánxel Casal xa se sabe... e
así con todo. Eu estudei desde
a Restauración ao 1936, e algo
posterior como resultado do
36. Pero non é só que haxa la-
goas nos detalles
miudos, é que,
usando un exem-
plo, non hai nin
unha biografía
seria de Otero
Pedrayo. Non sei
se é a Universi-
dade a que ten
que ocuparse,
porque a amalga-
ma de institu-
cións culturais é
moi grande. A
obriga téñena os
investigadores de
institucións, ben
pagos, pero pre-
firen tratar outros
asuntos.

En Desta
beira do Leteu
hai moitos arti-
gos escritos en
diferentes tem-
pos. As aborda-
xes recordan,
independentemente dos enfo-
ques, estilos como o de Xosé
Antonio Durán ou Antón Ca-
pelán.

Por Durán en todo caso co-
mo réplica. Este libro é un re-
copilatorio, ten un estilo máis
chispeante e non é un ensaio
sistemático. É un estilo de su-
xerir como tamén o son os vo-
lumes de Contra a Casa da
Troia de Capelán, que eu en-
tendo que están feitos para o
futuro e que quizais no seu mo-
mento  non tiveron o éxito que
merecían. Pero á xente novas
ábrenlle expectativas e fomén-
tanlle o interés.

Di vostede que cando lía
os textos de Borobó saía dis-
parado á libraría para com-
prar libros evocados polas
súas suxerencias.

Borobó  era tamén un mes-
tre. Penso tamén no Libro dos
amigos de Otero Pedrayo. En
Galiza hai moitos autores que
operaron así.

Fai moito fincapé na pro-
cedencia de clase dos prota-
gonistas da historia, e fai a ci-
ta de Marc Bloch de analizar
sen perder de vista o prezo do
pan ou a factura dos libros en
cada momento.

Desde a escola dos annales
hai que facelo. A historia da li-
teratura galega segue na estilís-
tica, na escola de Carballo Ca-
lero, na retórica, en  medir pés
e versos, e en colocar unha na-
salidade nunha cantiga... aínda
están analizando cousiñas, sen
considerar principalmente que
a literatura, cando menos a ga-

lega, é un reflexo sociolóxico e
mesmo político. Nun país onde
non hai cartos e os intelectuais
non viven dos libros. Unha
trampa do autonomismo foi
convencernos aos que nos de-
dicamos a isto de que se podía
vivir da cultura galega e rema-
tamos por pelexarnos uns cos
outros porque non hai dabondo
a repartir.

Murguía é un personaxe
ao que presta especial aten-
ción, e aínda que co ano das
letras que se lle adicou se re-

cuperou algo a
súa figura, é un
exemplo de en-
terramento.

O problema
da literatura e da
historia do gale-
guismo é a canti-
dade de grandes
personaxes que
foron analisados
sen conexión,
cando á maioría
deles o que lles
pasou é que fo-
ron esmagados
polo estado.
Dunha maneira
física, como a
Vítor Casas que
o fusilaron, ou
dunha maneira
económica e ad-
ministrativa, co-
mo a Murguía,
porque o chim-
paron de todos

os sitios nos que podía desen-
volver unha tarefa. Murguía
chegou a moi vello pero  se á
altura de 1870, o estado lle per-
mitise traballar academicamen-
te podería ter rematado a His-
toria de Galicia e deixarnos
unha historia liberal-románti-
ca, estruturada, e que logo vi-
ñesen outros. Pero é que en
1913, aos seus aniños e coa súa
escrita retórica seguía dándolle
voltas ás mesmas. E podería-
mos falar de Carré que tampu-
co era académico e tiña o seu
traballo ou Lugrís que era con-
tábel.

Hai textos impresionantes
que vostede recupera, apor-
tando o documento do avó de
Aznar que en 1919, como di-
rector de El Sol, rexeita o ar-
tigo de Antón Villar Ponte,
“Galicia, ¿seguirá sendo co-
lonia?”, que resulta asom-
broso lido hoxe.

O que me resulta impresio-
nante de ler os artigos de A No-
sa Terra histórica é que moitas
veces penso se hoxe estaredes
metendo traballos daquel tem-
po cambiándolle o nome aos
autores, porque é a mesma po-
lítica. O outro día vendo o de-
bate de Ibarretxe en Madrid rí-
ame só, porque tiña diante un-
has notas de 1918, cando os ca-
taláns propoñen que se use o
catalán nas institucións do es-
tado en Cataluña, e como o re-
xeitaban escandalizados. E ta-
mén ría vendo como os deputa-
dos galegos daquela falaban
cuspidiño a Mariano Raxoi
fronte a Ibarretxe.♦
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Ernesto Vázquez Souza
‘O sistema de arquivos do Estado
español é un disparate inaccesíbel’

XAN CARBALLA

Investigador meticuloso, doutor en filoloxía-portuguesa, Ernesto Vázquez
Souza traballa hoxe na biblioteca universitaria da Universidade de Vallado-
lid. En Laiovento ven de publicar Desta beira do Leteu. Artigos de histo-
ria cultural, literatura e sociedade desde o esquecemento, unha escolma
dos seus traballos nos últimos anos co fío común da recuperación histórica.

‘O problema
da literatura e
da historia
do galeguismo
é a cantidade
de grandes
personaxes
analisados
sen conexión,
cando a maioría
deles foron
esmagados
polo Estado”
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X.G.G.
Nun dos paralipomenas das Te-
ses sobre o concepto de historia,
Walter Benjamin escribe: “é máis
dificil honrar a memoria dos sen
nome que a das xentes recoñeci-
das e celebradas, os poetas e pen-
sadores non son excepción. Á
memoria dos sen nome está dedi-
cada a construción histórica”. Es-
ta cita de Benjamin vén a conto
para recomendar dous libros que
non deben pasar desapercibidos:
Crónicas manuelinas, de Antón
Capelán e Desta beira do Leteu,
de Ernesto Vázquez Souza.

Ambas obras teñen en común
o estaren conformadas por traba-
llos ou ben publicados en diversos
órganos ou ben inéditos. Tamén,
en ambos volumes, se resgatan
unha serie de textos importantes,
que até hoxe lle pasaran desaper-
cibidos aos “historiadores” da li-
teratura e/ou a cultura galega. Pe-
ro, ademais, nos dous libros latexa
un intento, maiormente realizado,
de dar a coñecer o pasado sen cor-
tapisas, sen censuras e sen, como
di nun momento Antón Capelán,
“o asentamento acrítico a determi-
nadas lendas rosas sobre alguns
persoeiros de preguerra” (e sobre
algúns feitos); e porque os dous
están escritos, e voltamos a Benja-
mín, desde “a tradición dos venci-
dos”, de aí que poñan sobre a me-
sa a cuestión da loita de clases...
dentro do nacionalismo gale-
go; unha cuestión á que a
maioría dos nosos historiado-
res lle teñen verdadeiro pánico.

O traballo de Capelán sobre
Paz Andrade –que se podería sub-
titular: O afundimento dunha len-
da(1)–, pódese ler antes, ou des-

pois, do de Vázquez Souza dedi-
cado a Vítor Casas; o de Vázquez
Souza dedicado a María Mira-
montes inmediatamente despois
de de Capelán dedicado á exposi-
ción do libro galego que non che-
gou a ver Ánxel Casal. Non é que
sexan complementarios, é que
parten da mesma tradición e pro-
curan ambos iluminar a presenza
do pasado no presente, polo que
non é de estrañar que traballos dos
dous autores ver-
sen sobre os mes-
mos persoeiros e
temas: Vilar Ponte,
Castelao, a censura
do presente, a polí-
tica cultural –e non
só cultural– do PP
en Galiza, sen es-
quecermos do
PSOE, a cultura
subsidiada, etc.

No conxunto
de traballos de
ambos libros, a
parte de destruír
lendas rosas, de
denunciar as en-
tregas ao poder, a
ollada de superio-
ridade –e superfi-
cial– sobre poetas
e escritores do pa-
sado, subxace unha intención ben
clara: a reivindicación dun duplo
imaxinario: social e de clase,
tantas veces esquecido pola his-
toriografía galega, ás veces inten-
cionadamente, outras para, seica,
non darlle armas ao inimigo, co-
mo se a verdade non fose sabe-
doría. Dicir en voz alta que Dies-
te, Bal e Gay e outros levaron,
desde as páxinas de El Pueblo

Gallego, unha política de ataque
ao nacionalismo en plena ditadu-
ra de Primo de Rivera, pode fa-
cernos entender o presente dal-
gúns intelectuais galegos. Acla-
rar que a Irmandade da Coruña se
enfrontou aos homes de Nós des-
de unha posición nacional e de
clase, é comezar a clarificar o pa-
norama, tantas veces confuso en
nome de non se sabe que intere-
ses. (Até os traballos de Vázquez

Souza e Antón
Capelán, aquel
enfrontamento foi
presentado como
unha loita entre
cláns, e vemos
agora que foi, un
enfrontamento
entre clases; ou se
se prefere, entre
fraccións de clase:
unha fracción da
clase dominante
contra unha frac-
ción da clase do-
minada). Esta
aclaración, serve
para explicar por-
que nun primeiro
momento os ho-
mes e mulleres da
Irmandade da Co-
ruña militan na

ORGA e non no Partido Gale-
guista. A explicación dada por
Vázquez Souza é ben clara.

Se fosemos hollywoodenses
deberíamos escribir aquilo de
dous libros e un destino, porque
os dous libros explican episodios
da historia política, cultural, etc.,
galega do século XX, e do XIX,
no caso de Vázquez Souza e os
seus traballos sobre Murguía, ou

Florencio Vaamonde. Episodios
como a manipulación de Cun-
queiro e Cabanillas(2) por parte de
Fraga –quen son os seus ne-
gros?–, que narra Capelán, ou as
intencións de Cabanillas ao es-
cribir A rosa de Cen Follas, que
explica Vázquez Souza e algúns
outros esparexidos nos dous vo-
lumes, son o inicio dun verda-
deiro traballo, dunha verdadeira
investigación, sobre literatura e
público na nosa nación...

Ambos libros, para acabar,
son tamén unha reivindicación
do que en termos gramscianos
chamaríamos “intelectuais me-
nores”, cuxa importancia no na-
cionalismo, sobre todo politica-
mente, é decisiva, e cuxo estudo
se deu de lado, coma se fose cou-
sa menor ou sen importancia.
Ambos libros, cos anteriores pu-
blicados por estes autores, Con-
tra a Casa da Troia I e II, e toda
unha serie de traballos que espe-
remos ver proximamente recolli-
dos en volume de Antón Capelán
e A Fouce, o hórreo e o prelo.
Ánxel Casal ou o libro galego
moderno, de E. Vázquez Souza,
alén de reivindicación dos “inte-
lectuais menores” e memoria dos
sen nome, son tamén o arquivo
xeral dunha época.♦

(1) No libro O Xornal Galicia (1922-
1926) O alento da modernidade, Vigo, A
Nosa Terra, 2004, por exemplo, non se fala
para nada dos conflitos entre o proletariado
vigués e o tal xornal, acabando o volume por
conformar máis unha haxiografía de Paz An-
drade do que outra cousa.

(2) Traballos nos que alguén quixo ver
–en troco da denuncia de manipulación de
Cunqueiro e Cabanillas por parte de Fraga, e
da entrega ao poder de certos intelectuais–
unha resistencia á incorporación de novos
axentes á Institución literaria galega.

A memoria dos sen nome
Follas
de días
RAMIRO FONTE

Dous amigos poetas,
Xavier R. Baixeras e Pe-
re Rovira, veñen de

publicar cadanseu libro de
diarios, e eu desexo irmandalos
nesta columna, como unidos es-
tán no capítulo das miñas afini-
dades humanas e literarias. Eu
véxoos, nunca llelo confesei a
ningún dos dous, como uns
irmáns maiores nesta ventureira
e non sempre ben levada familia
dos facedores de versos. Pero ó
conto, námbolos casos
confírmase algo que,
humildemente, levo sustentando
desde hai tempo: os bos poetas
adoitan escribir boa prosa. Dia-
rio de comidas titúlase o do ga-
lego-tarraconense e Diari sense
dies o do tarraconense-lleidatán.
No primeiro caso, Baixeras
mantense fiel á convención dun
diario, nun ir debullando xorna-
das do ciclo estacional; no
segundo, Rovira enmarca nun
imposible calendario sen xorna-
das un mangado de artigos.

Consciente dos
antecedentes, Baixeras homena-
xea, comenta, puntualiza, entre
outros, a Picadillo, Cunqueiro,
Pla. Consegue aquelar un nota-
bilísimo modelo de prosa
descritiva, a traves da cal as re-
ceitas nos entran polos ollos,
cando non polo nariz ou pola
boca. O certo é que este diario
permite descubrir as teimas culi-
narias de Baixeras, pero o seu
interese sobrepasa o puramente
gastronómico. Arredor dun bo
manxar, sentados á mesa dunha
das últimas casas de comidas do
país, asistimos ás disquisicións
baixerianas, que o mesmo
poden versar sobre un libro de
versos, unha novela ou o cadro
dun pintor.

Os artigos de Diari sense
dies ben puideran comprenderse
como poemas en prosa, a fin de
contas, Baudelaire é un dos
antecedentes expícitos da
escritura de Pere Rovira. Como
nos indica nesa peza en que ho-
menaxea a Salvador Espriu, o
grande estilo debe ser claro e di-
fícil. Clara e difícil é xustamente
a prosa que o poeta pon ó servi-
zo de acontecementos cotiáns,
versos de cabeceira, melodías de
jazz. Teño para min que os
diarios de Baixeras e Rovira po-
den lerse como obras paralelas,
que se complementan unha á
outra. Comparten, ademais, un
referente común: Josep Pla. Su-
poño que a ámbolos autores lles
agradaría que os considerásemos
fieis discípulos de Pla. 

A convención do diario per-
mítelle a Pere Rovira unificar un
relevante mangado de artigos
que, segundo creo, foron
publicados no diario Avui. Escri-
tos nun estilo claro e difícil, tal
como quería Salvador Espriu, es-
tas prosas de Rovira teñen algo
de baudelarianos poemas en pro-
sa, un dos autores que máis se ci-
tan. A captación da vida cotiá.♦
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Capelán e
Vázquez Souza
botan abaixo
lendas rosa,
informan sobre
autores menores
pero importantes
e non censuran
ás contradicións
de clase
na propia Galiza.



Título: As frechas de ouro.
Autor: John Rutheford.
Edita: Galaxia.

O hispanista, de orixe inglesa,
John Rutherford, responsábel
do Centro de Estudos Galegos
en Oxford, é o autor que asina
As frechas de
ouro, novela
do Camiño e
unha das máis
in te resantes
n o v i d a d e s
destes mo-
mentos. Trá-
tase dun pro-
ducto de fic-
ción, a ficcio-
n a l i z a c i ó n
dunha expe-
riencia única,
na que se pre-
tende a fideli-
dade inequi-
vocamente re-
alista do itine-
rario exterior
a que se en-
fronta o viaxeiro, ademais dun
amiudado rexistro do aconte-
cer interior, da vivencia in-
transferíbel que se vai deposi-
tando no fondo do ser sensí-
bel. Ficción con tales reservas
ou marxe de expectativas.

As frechas de ouro presén-
tanse como un libro de via-
xes, obviamente (e nel faise
escarnio de quen non fixo o
Camiño mais escribiu novelas
centradas na ruta xacobea), e,
a pouco que se comeza a lec-
tura xa van deixando entrever
as caracteristicas propias das
modalidades escriturais nas
que a hibridez xenérica se
adorna do discurso. A hibri-
dez maniféstase xa na súa
concepción como unha mes-
tura entre o diario íntimo, re-
flexivo, e caderno de campa-
ña. Mais isto non é todo, por-
que por aquí e por alá apare-
cerán poesías, cancións, unha
especie de fichas contendo as
impresións producidas polos
diversos hospitais ou alber-
gues polos que se pasa, o ro-
mance de don Gaiferos (que
vai acompañando ao viaxeiro
deica a Compostela chegar), e
mesmo unha especie de ma-
nual do bon peregrino no que
se ofrecen consellos e consig-
nas, en formato condensado,
a cerca de cómo facer o cami-
ño de xeito que o seu aprovei-
tamento sexa notorio, pois xa
sería desgraza camiñar terras
e tempos ao longo de 800 qui-
lómetros sen que o espírito do
camiño entre no viaxeiro, sen
entender nada do que se ve,
simplemente pasando e estra-
ñándose.

A alternativa de textos que
provoca a intertextualidade
conleva tamén alternancia de

voces, de narradores, o que
confire pluralidade ao texto, e

con ela dótao dun plus de
amenidade que moito agrade-

ce o lector, porque se de algo
adoece a novela de Rutherford
é da falta de tensión propia
dun discurso no que a trama
case non existe. Efecto que
tratan de paliar tamén a erudi-
ción (de que se fai gala de
cando en vez, sen cargar as
tintas) e o espírito festivo que
se respira tras do recurso á
ironía que acha acomodo en-
tre a reflexión seria que carac-
teriza o discurso, entre ela ou
formando parte dela. Polo que
ao lado de reflexións sobre o
carácter inhóspito das cida-
des, sobre os falsos peregrinos
ou de como se aprende a ser
galego (que consiste en algo
máis que no azoroso feito de
nacer na Galiza, como ben di
Rutherford), o lector atopará
dispostas outras curiosidades,
como unha tipoloxía de pasos
do peregrino, a diferenza en-
tre os cans galegos e leoneses,
reflexións sobre a queimada
ou a tortilla de patacas.

Mais se algo salienta espe-
cialmente nesta novela marca-
da polas frechas amarelas que
sinalan o Camiño Francés que
leva ao peregrino de localidade
en localidade, como ao lector
de capítulo en capítulo, deica a
Compostela arrivar; se algo sa-
lienta nesta novela de camiños
e xentes, fondamente descritiva
e reflexiva, son dúas cousas, e
ambas teñen a língua como
vértice común. Dunha banda, o
extraordinario exercicio de ga-
leguidade que supón, pois Rut-
herford demostra que alén da
nosa língua soubo aprender
perfectamente as esencias que
distinguen e identifican ao ser
galego fronte ao mundo, o que
resulta especialmente emocio-
nante en vista dos desertores de
conciencia que entre nós viven
e se abandeiran (se é o caso,
que non sempre se produce) na
enxebreza máis superficial e
tópica. Tal é este grao de apre-
hensión que Rutherford creou
outra personaxe inglesa, coa
que dialoga, para que o con-
traste fose máis evidente, radi-
cando aquí outro dos atractivos
da novela, en comprobar como
un inglés e un galego entenden
a realidade de distinta maneira.
Dunha banda isto; e doutra a
encomiábel vontade de estilo
que o texto transmite, logran-
do ser variado, aínda que a
densidade da novela neutrali-
za en boa parte o seu efecto.
Vontade de estilo e un domi-
nio léxico que debería facer
reflexionar a algúns autores
actuais que non se caracteri-
zan precisamente polas súas
bondades vérbicas, e conste
que estamos a falar de lectu-
ras concebidas para adultos.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Camiño de Santiago
As frechas de ouro, de John
Rutherford, é unha narración
sobre unha moi persoal viaxe a
Santiago seguindo o Camiño
Francés desde O Cebreiro. O
autor, director do Centro de
Estudos Ga-
legos na Uni-
versidade de
Oxford, dá a
súa particular
visión –desde
o punto de
vista persoal
dun home de
máis de 60
anos– sobre a
rota xacobea
mesturando realidade e ficción.
Edita Galaxia.♦

Caride en curto
Relatos xa publicados noutros
volumes, caso de ‘Snuff-movie’,
escarceos co conto policial, his-
torias con moito humor,
ademais do negro, e máis
visións paródi-
cas e acedas
sobre o
exiguo
sistema litera-
rio galego.
Con esta masa
constrúe
Ramón Caride
Dedre, a volta
do autor
cambadés ao
espazo curto. Os
habituais sinais do escritor de
Soños eléctricos. Edita Xerais.♦

Un século de vida
Toxosoutos, na súa colección
‘Nume’ publica a nova novela
de Francisco Antonio Vidal, Os
chanzos da escada. O escritor
percorre un século de vida en
Carqueixo,
“un refuxio
de
desleixados e
asilo de
vellos con ca-
sas apuntala-
das por
pensionistas, e
cos fillos con-
vertidos en fo-
rasteiros no
propio fogar”. Ollada melancó-
lica á difícil vida en Galicia.♦

Un galego
en catalán
Xulio Ricardo Trigo, escritor
betanceiro asentado en Catalun-
ya e no catalán, publica agora
Després de l’oblit (Após o
esquecemento), unha novela so-
bre a
nostalxia e o
paso do
tempo. Carme
Leira,
emigrante
galega en Bue-
nos Aires, lem-
bra os seus
anos de
estudante en
Compostela e a
amizade cunha
muller enigmática chea de
engado, Sophie Ducrós. Edita
Encilopèdia Catalana.♦

Rutherford
demostra
que alén
da língua
soubo
aprender
as esencias
que
identifican
o ser
galego
fronte
ao mundo.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. CAPITOL. ÚLTIMA SESIÓN.
Miguel Anxo Fernández.
Galaxia.

2. VEU VISITARME O MAR.
Rosa Aneiros.
Xerais.

3. OS ÚLTIMOS FUXIDOS
Xosé Fernández Ferreiro.
Xerais.

4. OS OLLOS DA PONTE.
Ramiro Fonte.
Xerais.

5. A REPÚBLICA DOS SOÑOS.
Nélida Piñón.
Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. A ESTRELA NA PALABRA.

CONVERSAS CON
X.M. BEIRAS.        

F. Pillado e M.A Fernán Vello.
Espiral Maior / Laiovento.

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

3. A TERRA QUERE POBO.
Xosé Luís Barreiro Rivas.
Galaxia.

4. A POLÍTICA ECONÓMICA DA
XUNTA DE GALICIA.

Manuel Cao.
A Nosa Terra.

5. DICIONARIO DE USOS E
DIFICULTADES DA LINGUA
GALEGA.

Benigno Salgado (Coord).
Galaxia.

Tabela das letras

LIBRARÍAS CONSULTADAS: Cartabón (Vigo).  Couceiro (A Coruña).
Michelena (Pontevedra). Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense),

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

A novela do Camiño feita por un inglés
John Rutherford describe a transformación do viaxeiro
recurrindo a diversas técnicas narrativas

John Rutherford.



Nº 1.167

Do 10 ao 16 de marzo de 2005

Ano XXVIII

Título: Pedro Guedellas.
Autor: Heinrich Hoffmann.
Edita: Linteo.

Cecais o esforzo editorial que
supuxo tirar do prelo este fac-
símil, deberíase ter empregado
para darlles saída a produtos
novos que abrisen novos viei-

ros para a literatura infantil,
porque son eles, os cativos,
quen manterán con vida o idio-
ma e a nosa literatura. Eles se-
rán os lectores do futuro e po-
den en troques modificar o pa-
norama actual. É ben certo que
esta responsabilidade converte
en anecdótico  este volume,
formado por nove historias
(Pedro Guedellas, Historia do
malvado Federico, A arrepian-
te historia da caixa de mistos,
Historia dun negrito, Historia
do salvaxe cazador, Historia
do neno que chupaba o dedo,
Historia de Gaspar o da sopa,
Historia do endemoniado Feli-

pe e Historia de Xan o paspán)
contadas en verso, escritas e
debuxadas no 1844 polo médi-
co Hoffmann
como agasallo
de Nadal para
o seu fillo, que
contaba entón
con tres anos e
traducidas ao
galego por
Marta García
Gónzalez so-
bre o manus-
crito de 1858
conservado na
Biblioteca da
Universidade
de Frankfurt.
A edición ga-
lega ten os de-
buxos orixi-
nais de Heinrich Hoffmann,
que podemos ver por primeira
vez no Estado, o que vén sendo
a novidade principal da obra.

Foi publicado, Pedro Gue-

dellas, ao ano seguinte, convér-
tendose nun best seller case de
inmediato, vendeu 1.500 exem-
plares nas catro primeiras se-
manas e foi traducido a varios
idiomas, unha das multiplas
versións en inglés debémoslla á
pluma de Mark Twain.

Pedro Guedellas é un
exemplo de libro didáctico, in-
clúe unha lección moral enfo-
cada nomeadamente ao cambio
de comportamento dos cativos

e á aceptación das normas so-
ciais. O libro esta frontalmente
enfrontado ás modernas teorías
sobre o comportamento.

A maioría dos especialistas
vén no libro de Hoffmann un
punto de arrinque dos modernos
libros de contos con deseño de
texto e imaxe, esta última desta-
ca polo absurdo e esaxerado,
convertendo a obra en anedótica
no panorama da literatura infan-
til que se está a facer no país
nestes intres e que navega por
outros mares afastados das pro-
postas formuladas hai un pouco
máis de 160 anos en Alemaña.

O que si é destacábel son as
obras que inspirou, das que
Struwwelhitler da autoría de
Robert e Phillip Spence pode
ser un exemplo de cara a onde
evoluíu o Pedro Guedellas, que
perde o papel protagonista a fa-
vor de Adolf Hitler.♦

XOSÉ FREIRE

É un exem-
plo de libro
didáctico,
inclúe unha
lección mo-
ral enfocada
ao cambio
de compor-
tamento
dos cativos
e á
aceptación
das normas
sociais.

Batente
Nº 5. Xaneiro-marzo do 2005.
Edita: Consellaría de Familia, Xuventude De-
porte e Voluntariado.

A entrevista deste número é a
Mª Xosé Bravo, directora xe-
ral do Voluntariado, que
tomou sona nos últimos días
porque se tatuou un dragón.
Pilar Rojo,
conselleira,
anunciou
unha
campaña
para loitar
contra a
prostitución
na prensa.
Dáse conta
da
celebración
do certame de deseño de mo-
das ‘Tesoira 2004’. A Xunta
vén de aprobar, tamén, un
plano de emprego para os
mozos.♦

Distrito Son
Nº 1. Xaneiro do 2005. 3 euros.
Dirixe: Alberte González.
Edita: CDF Comunicación.

O primeiro número desta
revista de música pretende
dar unha imaxe ecléctica de
todo o panorama artístico.
Ricardo Alonso entrevista a
Paul Weller, fundador de
The Jam.
Inclúese
unha
entrevista
co grupo
de rock du-
ro Jolie
Rouge. Dá-
se conta das
últimas
actuacións
en Galicia,
desde o folk ao hip-hop, con
amplas descricións dos dife-
rentes estilos e propostas,
nunha guía de eventos para
todo o país. Tamén se
presentan todas as novidades
discográficas.♦

Foto
Nº 267. Marzo do 2005. 5 euros.
Dirixe: Manuel López.
Edita: Monte Alto Comunicación.

Un dos temas tratados neste
número da revista que
dirixe o galego Manuel
López é a presentación do
Calendario Hasselblad 2005,
un dos que máis calidade
teñen nas súas fotografías.
Rowland Creed analiza a
técnica da nova Fujifilm
FinePix S3 Pro. Entre outras
coleccións de fotografías,
destacan unha sobre lactancia
materna, ‘Fotoencuentros
2005’, o circuíto fotográfico
austríaco
2004 e os
traballos
de
Mamen
Fuertes.
Ademais
dáse conta
dos
principais
festivais,
concursos e
exposicións en todo o
Estado.♦

Os contos de Hoffmann en galego
Linteo publica Pedro Guedellas con debuxos orixinais do autor

Autor: Alain Magri.
Lugar: Galería Pardo Bazán, A Coruña.

A obra que Alain Magri –Tou-
luse, 1942–, presenta na galería
Pardo Bazán da Coruña é con-
tinuación da-
quela outra que
fixo na mesma
galería vai para
tres anos. Xa
daquela dicia-
mos que a súa
obra era moi
novidosa, algo
distinto ao que
nos ofrecen as
galerías e mu-
seos da Galiza,
e para colmo
faise eiquí na
Galiza.

N a q u e l a
primeira mos-
tra, Magri iniciba un camiño
cunha linguaxe dixital, que
agora neste momento aprofun-
diza e con mellores resultados.
Se daquela era situarse nun
campo, con técnicas novas,
pero repasando a historia da
arte, apropiándose da icona,
pero cunha linguaxe nova,
agora xa é pura creación, inda
que sen desbotar certas home-
naxes a grandes pintores como
Monet.

Lembramos que daquela
nos apresentaba unha estética
posmoderna, con todas as súas
características, tal como o
apropiacionismo, a fragmenta-

ción, a dislocación... –Suso de
Toro dixit–, agora preséntase-
nos dono dunha estética de seu,
debedora, é certo, de toda a
pintura vangardista como o su-
rrealismo, o pop ou de lingua-
xes como as do cómic ou do ci-
ne, mais sobre todo, a obra ex-
posta é innovadora. 

A innovación que máis cha-
ma a atención é que calquera
obra da exposición pode ser re-
creada polo espectador. Esta
obra que o propio autor define

como dixital, imantada e inte-
ractiva, ten elementos que po-
den ser resituados a gusto do
espectador.

Con este paso, Magri rom-
pe un dos conceptos sagrados
da obra de arte: agora a obra
xa non é única, a mesma obra
pode ser distinta. Con este pa-
so Magri fai unha revolución
na arte, tan importante como
fixo Duchamp coa sua fon-
te–urinario. Arte era o que di-
cía o artista que era arte. Ma-

gri dálle a palabra ao especta-
dor. Se non lle gusta a compo-
sición, o espectador pode re-
crear a obra, tantas veces co-
mo queira. Se Duchamp e de-
mais vangardistas ían contra o
concepto de arte mercantiliza-
da, agora que obra se está
comprando? O mercado ten un
reto, as galerías que obra ex-
poñerán. Naceu a arte dixital-
imantada e interactiva.♦

XESÚS A. LÓPEZ PIÑEIRO

Magri dálle
a palabra ao
espectador.
Se non
lle gusta a
composición,
pode
recrear
a obra,
tantas veces
como
queira.

A arte interactiva de Magri 
A galería Pardo Bazán da Coruña
acolle unha mostra do francés até o 17 de marzo

Infantil-xuvenil

Os asistentes á exposición de Magri poden interactuar coa súa obra.

Altorelevo de H. Hoffmann.
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Galiza ten unha débeda con este ilustrado
orixinario do concello de Maceda. El
preferencia as súas orixes na aldea de Ce-
leirón, ao abeiro do Val do Medo, preto
do igrexario de Asadur. A súa entrega a
prol deste país é absoluta e inequívoca.
Francisco Carballo, que chegou a reitor
do teologado dos P.P. Paúles en Salaman-
ca, puido facer carreira eclesiástica den-
de arriba e acadar algo semellante ao que
conseguíu o Cardeal Quiroga Palacios
pero optou polo cristianismo de base. Pa-
ra máis inri fixo o reencontro en Vigo
(1973) e dende unha óptica marxista e
nacionalista: en primeira liña até 1985 no
eido político (Bloque), na docencia
(UTEG), no xornalismo (A Nosa Terra),
asociacionismo (Cultural de Vigo), na in-
vestigación, na relixión (Irimia)...

A súa comunidade de Paúles dedi-
couse aquí ao sacerdocio obreiro e ao
galeguismo de vangarda. X. L. Méndez
Ferrín escribía no Faro (4 de agosto de
2000) unha fermosa columna dedicada a
F. Carballo cando lle fixemos a homena-
xe en Maceda, “desde os anos 70 as dú-
as lealdades de Carballo conflúen: a Pa-
tria e a fe católica que el, coma os me-
llores dos seus, prefire, cunha táctica
moi comprensíbel, chamar apenas cris-
tián. A isto habería que unir unha sensi-
bilidade e un desexo de igualdade no
mundo que aproxima a Francisco Car-
ballo á teoloxía da liberación e ao socia-
lismo como horizonte no mundo real”.

Tivemos o privilexio de compartir
trincheira con el varias veces. En marzo
de 1997, na homenaxe que lle tributamos
a Benigno Álvarez en Maceda –no 60
aniversario do seu tráxico pasamento–, F.
Carballo axudounos a cicatrizar feridas. A
contorna de Maceda –que tanto nos doe
aos dous– semella que foi condenada
dende aquela a cen anos de soidade.
Coincidimos tamén en decembro de 2000
no centenario do nacemento de Quiroga
Palacios. Aínda temos  gravada a maxis-
tral charla que impartíu o historiador no
salón de actos da Casa do Concello. Afir-
mou contundente que a dereita teme a
verdade de Fernando Quiroga e que o
Cardeal de Galiza representou a dignida-
de deste país fronte ao franquismo. 

Todos os que o coñecemos, sabemos
que departir con el nunha tertulia resulta
fondamente enriquecedor. Ademais o seu

sorriso case permanente contaxia unha vi-
talidade encomiábel. Aquela mesma noi-
te, compartindo mesa e
mantel con dous ami-
gos, Bieito Seara e
Celso Sánchez, tenta-
mos convencelo para
artellar un libro de
conversas con Xan
Carballa e comigo. Os
catro quixemos  facer-
lle ver que tiña moito
que aportar a Galiza
naquel formato. Co
arrecendo invernizo e
reparador dos montes
do Rodicio aceptou.
Axiña nos puxemos a
estructurar o volume.
Foron case trinta horas
de conversas delonga-
das en dez sábados no
Colexio San Narciso
de Marín.

Nós aprendemos moito, pois eramos
conscientes de que tiñamos diante a un
dos ilustrados máis relevantes de Galiza.

Recuperamos hoxe dúas ideas daquel li-
bro que ben puido titularse Na fronteira

do eclesial e no cora-
zón do debate social:
Francisco Carballo
asevera que non é
dogmático nin tan se-
quera en relixión e
que debemos ser críti-
cos; exercer a crítica
sen concesións fronte
ao poder. Por iso cóm-
pre ser ilustrados e
non tragar coa unifor-
midade mediática nin
con ese pensamento
único que aínda axexa
con forza ao comezo
deste novo milenio.

Nas presentacións
en Vigo, Maceda e Ma-
rín a xente máis intere-
sada dicíanos que o li-
bro lle sabía a pouco e

que deberiamos facer unha segunda entre-
ga. Tamén nos chegaron mensaxes dende
Terra Ancha para que fixésemos unha edi-

ción en castelán que achegase parte da súa
biografía e pensamento ao resto do Estado
e a Latinoamérica. En Madrid, en 2004,
unha revista de antigos paúles (Yuca) des-
tripou o libro en seis entregas con moita
carga de profundidade. Carballo contounos
que aquela incursión lle trouxera moitas sa-
tisfaccións. Descubrimos que tivera amiza-
des perigosas e que roldara varias etapas da
súa vida nos límites do prohibido.

Dixemos ao comezo que este país ti-
ña unha débeda contraída con el. O na-
cionalismo galego tamén. Outrosí as ur-
bes ás que tan vencellado se sente dende
o seu regreso. Vigo, Pontevedra e Marín
deben recoñecerlle os servicios presta-
dos. Non pretendemos lanzar consignas
mais sí temos o compromiso de manter
acesa a chama dos macedáns sobrancei-
ros. Sabemos que algún día se lle fará
cumprido recoñecemento. Por que non
agora? Manuel María e Novoneyra foron
acollidos en San Domingos de Bonaval e
o logotipo oficial fixo xestos positivos
cando xa eran fisicamente inofensivos.

No 2000 escribimos en A Nosa Terra
que a Galiza oficial ninguneaba a F.
Carballo, que a Universidade oficial non
nomeaba Doutor Honoris Causa a quen
impulsaba unha historiografía autentica-
mente nosa, que a Igrexa oficial ignora-
ba con teimosía a un dos seus máis pres-
tixiosos fillos, que a Literatura oficial
non incluía nas súas escolmas ningún
dos seus ensaios e que o Xornalismo
oficial non lle concedía premios porque
non se vendía aos poderes de turno. E
nesas estamos cinco anos despois.

O día 8 deste mes de marzo vostede
cumpre oitenta anos. O 20 de xaneiro fí-
xoo Ernesto Cardenal que tamén nacera
naquel 1925. Por certo, a UNAN de Le-
ón (Nicaragua) sí lle entregou ao poeta o
Doutorado Honoris Causa ao día seguin-
te do seu oitenta cumpreanos. Naquel en-
trañabel país centroamericano proga-
máronlle moreas de eventos ao longo
deste 2005. Semella que a sensibilidade
agroma alí sen tantos prexuízos e atran-
cos.  Sabemos que até o derradeiro alen-
to vostede seguirá a traballar por e para
Galiza. Grazas mestre.♦

SANTIAGO PROL é mestre e historiador. Autor,
con Xan Carballa, do libro Conversas con

Francisco Carballo (A Nosa Terra)

Os 80 anos de Francisco Carballo
SANTIAGO PROL

Francisco Carballo no Día da Patria de 1981.                                                                   XAN CARBALLA

‘A Galiza oficial
ningunea a Carballo, a

Universidade non
nomea Honoris Causa a

quen impulsa unha
historiografía

autenticamente nosa, 
a Igrexa oficial ignora
a un dos seus máis
prestixiosos fillos”

‘Explícalles aos da rúa o que viches aquí’. Mercedes Núñez toma nota da encomenda dunha
compañeira de prisión e, no exilio de París, escribe este Cárcere de Ventas. As memorias plu-
rais dunha manchea de mulleres torturadas logo de 1939. Cando sae da cadea, fuxe a Fran-
cia e alí participa na resistencia contra a ocupación nazi. Ao pouco, un tren de morte vaina
conducir ao campo de exterminio de Ravensbrück, a estación máis próxima ao inferno ima-
xinábel. Será liberada o 14 de abril de 1945, aniversario da proclamación da II República..

Mercedes Núñez
Cárcere de Ventas

MULLERES 6 - A NOSA TERRA



Vostede tiña dezasete anos en
1936, como coñeceu tantos
detalles daqueles tempos
aciagos?

Xa era un mozo naquel
tempo e ademais participei dal-
gunhas das accións clandesti-
nas para salvar algunha xente
da represión. Despois as miñas
actividades comerciais permití-
ronme viaxar moito por Galiza
e fun completando o panorama.
Nós eramos sete irmáns, e a pe-
sar da miña idade non fun mo-
bilizado porque podíamos li-
brar dous. Como eu entendía
de labradío meu pai preferiu
que quedara eu na casa. É moi
duro escoller para mandar a
outro fillo á guerra.

Co seu irmán Enrique es-
tivo comprometido nun masi-
vo intento de fuxida que aca-
bou mal.

Organizárase a fuxida de
moitos perseguidos, que habían
marchar en tres barcos. Reuní-
ronse no Portiño, en San Pedro
de Visma, para sair cara Francia.
Por indiscreción dalgún dos con-
xurados sorprendéronnos ás 3 da
mañá os soldados da Artillería de
Costa, que ao berro de Viva Es-
paña emprendérona a tiros. A
xente fuxiu como puido, houbo
afogados, feridos, xente destro-
zada contras as pedras. Eu tamén
estaba alí, como guía, e conse-

guín fuxir. Entre os mortos estivo
o deputado Luis Rufilanchas, que
botara moitos meses agachado na
Coruña, e mesmo saía á rúa a pe-
dir como mendigo desfarrapado.

Despois diso estivo preso?
Sabiamos que nos podían vir

a buscar. Meu pai pensou que eu
tería máis serenidade e fun en
vez de meu irmán Enrique. Veu-
nos buscar, de madrugada, o po-
licía Lago, de Silva de Abaixo.
Cando me viu exclamou Coño,
moito medraches, porque nos
coñecía. É a ximnasia que fago
no campo!, retruquei. Cando vin
que o coche enfilaba cara á Pas-
toriza pensei que me ían dar o
paseo. Pero deron volta e colle-
ron a outro home, que ía treman-
do e pensaba que eu era un dos
matarifes. Leváronnos para a co-
misaría, que estaba no Consula-
do cubano. Pasei un día en comi-
saría e acórdome que levaba 15
pesetas no peto e compreille a un
home que pasaba toda a cesta de
churros, que foi co que almor-
zamos todos os detidos. Alí co-
ñecín a outro rapaz, responsábel
da CNT de Tui, do que non lem-
bro o nome, que fora denunciado
pola propia moza. Metérase na
Falanxe e denunciouno por ciu-
mes. Non souben máis del.

Coñecía a todas as perso-
as das que fala no libro?

Coñecía. O libro é como un

peto de ánimas aos amigos meus
daquel tempo. Daquela eu tiña
un corpo grandón e alternaba
con xente maior ca min. Era moi
comunicativo e moi responsá-
bel. Agora escribín para que vi-
van as ánimas dos meus amigos
fusilados. Desde a portada do li-
bro míranos o fillo do señor Fe-
lipe, Manolo Seoane Díaz. Era
un traballador que se pagaba cos
aforros a aprendizaxe do violín.
Míralle o laciño que leva ao pes-
cozo, poñíao como un símbolo
do artista que quería chegar a
ser. A Manolo condenárono por-
que tiña uns recortes de La Voz
de Galicia sobre o incendio do
Reichstag, en Berlín. Sei que
morreu berrando diante dos que
o fusilaban Viva la república. A
represión foi durísima,... ao di-
rector do Instituto Meteorolóxi-
co da Coruña matáronlle a todos
os fillos. Ao fillo da Peineta,
Holando Mosquera, un rapaz
marabilloso, que formaba parte
do centro de estudos sociais El
Resplandor en el Abismo, acusá-
rono de sair nunha foto saudan-
do a Casares Quiroga, cando de-
ra un mitin na Coruña, e custou-
lle a vida.

A pesar de tanta traxedia
o libro ten un tono poético.

Escribino máis en forma po-
ética que literaria porque é difí-
cil facelo en medio de tanta dor

sen sentir rancor e paixón por
aqueles rapaces que eran bolbo-
retas sen facer, homes sen facer.
Un Rivadulla recén cumprira os
dezaseis anos cando lle deron o
paseo; os irmáns da lexía, tiñan
16, 17 e 18; dos Villar salvouse
un porque se presentou volunta-
rio para ir á frente...

Vostede rompe un tabú
moi frecuente que é dicir o
nome dos represores.

A todos os que pasearon na
Coruña detíñaos polo día a Gar-
da Civil e entregáballos aos ma-
tarifes á noite. Eran falanxistas,
como os irmáns Casteleiro, os
irmáns Mariño, Martín Viéitez
Martín, o Mosquera, que fora
desertor da garda Civil e despois
chegou a alcalde de Arteixo. Es-
te era o que daba o tiro de gracia
e presumía de cortarlles o pene a
algúns dos que mataba dicindo
este xa non fode a Deus. Xuntá-
banse ás seis da tarde no Café
Unión, na Praza de Pontevedra,
e ían recoller aos condenados ao
cuartel. Algúns represores sei
que morreron atormentados po-
lo recordo, como o capitán Ra-
bioso, que xa maior, en Ferreira
de Pantón, cando chegaba a noi-
te toleaba e saía da casa a pegar
tiros ao chou. Por denunciar con
nome e apelidos chegáronme
queixas, e mesmo sei que foi
motivo que a Deputación de Lu-
go me retirase unha subvención
para uns actos que facía en me-
moria de Filomena Torbeo.

Coñeceu directamente a
algún deses asesinos?

Coñecín. Con Pedrosa Latas
e Florencio Borrego coincidín
unha vez no Bar Chicote de Ma-
drid. Cando xa tomaran varios
whiskies o Pedrosa empezou a
gabarse de como lle metera a
pistola debaixo do queixo ao
que fora alcalde republicano de
Monforte, “e saiulle o tiro por
riba da cabeza”, presumía entre
risas. Pasaran trinta anos e fa-
chendeaba, cando xa era direc-
tor da Tabacalera Española. 

Aínda segue habendo me-
do a falar daqueles tempos?

Dinche, non me fales diso.
Eu mesmo sinto medo, e desper-
to soñando de madrugada. Nese
momento acórdome de Celso
Emilio e da súa Longa noite de
pedra, que tan ben narra a tre-
mesía daqueles anos. Hai pouco
quixen sentarme cun home que
sempre me estaba contando his-
torias terríbeis que sucederan en
Ourense.... e desapareceu, non
quixo saber nada. O medo per-
manece atravesando o tempo.♦
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Antón Patiño Regueira
“O medo permanece atravesando o tempo”

XAN CARBALLA

Memoria de Ferro é o título do libro de Antón Patiño Regueira recén editado por A Nosa Terra na súa co-
lección Froita do tempo. O autor é un dos máis importantes libreiros de Galiza, un home que se destacou
en múltiples actividades e que agora quere deixar neste libro “un peto de ánimas en memoria dos meus
amigos”. Amigos mártires do holocausto de 1936, que Patiño lembra con cariño e intensidade poética.

XAN CARBALLA

O S A L I A
A S T R OCR

Augusto G. Besada
Edición de

Mª Pilar Garcia Negro
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Exposicións: Desarranxos / Skyshout / A
Galicia moderna.
Lugares: MARCO de Vigo / CGAG e Audi-
torio de Galicia, en Santiago de Compostela.
Datas: Até o 8 de maio / 20 e 27 de marzo 
respectivamente.

Seguramente Xurxo Barbi é un
dos mellores artistas galegos e
peninsulares da súa xeración. É
posíbel. Algo semellante debe
pensar ao respecto a directora do
Marco, para programalo de no-
vo nos seus espazos nun curto
espazo de tempo, e van dúas.
Vale. Pero por qué non contar ta-
mén en Desarranxos cun galego
brasileiro de igual valía artística
como é Fernando Casás. Ufff.
As obras de Barbi funcionan es-
tupendamente en Desarranxos,
aínda que No hay nada oculto
delante de tus ojos é a mesma
peza que a da colección do
CGAC, e que ollamos este verán
na Arañeira. Pola súa obra e po-
lo perfil de desarranxo territorial
e ecolóxico o nome de Fernando
Casás tería sido sen dúbida unha
estupenda elección, ademáis
dun  valor inédito que sumar aos
que xa expuxeron no MARCO.
Mágoa, de asesoramento ao co-
misario Xerardo Mosquera, un-
ha ocasión perdida.

E xa que falamos do MAR-
CO, está ben iso de rentabilizar
as visitas de comisarios e invi-
talos a que de paso amañen un-
ha conferencia. Pero a verdade
é que alguns esfórzanse ben
pouco en argallar algo con con-
tidos, foi o caso do xa citado
comisario cubano de Desa-
rranxos ou o do suizo Harald
Szeemann. Certo é que tamén
as houbo extraordinarias, dis-
que a de Foncuberta, era das
dese tipo. Desde logo as destes
dous curators foron un fiasco
en toda regla e que me perdoe
Szeemann, quen por certo fale-
ceu hai uns días e viña de co-
misariar a primeria Bienal de
Sevilla, ou BIACS 1. Aí levou
ao Virxilio Vieitez non sei se
como unha desas boutades ás
que era tan afeccionado ou co-
mo convicción nas súas cuali-
dades artísticas. A esa polémica
BIACS 1 (polémica fundamen-
talmente por estar detrás dela
unha galerista) o Szeemann ti-
tulouna La alegría de mis sue-
ños. Ah! Que fermoso título,
que fermoso resumo das expe-
riencias dunha vida de enchen-
ta coa arte, de vida ensoñada, e
que cruel previsión tamén dun
posíbel e fermosísimo epitafio.
Todo home ou muller da cultu-
ra querería para sí ese epitafio
mais só o xenio do Szeemann
fíxose con él para concluir o
seu proxecto vital.

Nomeamento
de Antón Castro

Antón Castro dirixirá o Institu-

to Cervantes de Milán e iso é
unha estupenda e boísima noti-
cia: Primeiro, por que é un ga-
lego, crítico de arte e comisario
de exposicións que promoveu e
turrou de moitas iniciativas
culturais no país e por que ta-
mén cómpre que nas cousas da
língua estean as xentes que es-
criben, falan e estudan a arte,
así que tomen nota ás RAG ou
a RAE. Digo.

Nancy Spero
no 8 de marzo

Escribo un 8 de marzo e vén
de sair do prelo o catálogo
que dá conta da exposición de
Nancy Spero. Un volume ne-
sa liña a que xa nos tén afei-
tos o CGAC e que xa loubei
no seu día, é dicir un produto
editorial de impecábel, exqui-
sita e coidadísima factura. Un
pracer bibliográfico sen dúbi-
da. E ten, ademais, un valor
fundamental: resulta unha fe-
rramenta imprescindibel para
todos aqueles e aquelas inte-

resadas polos estudos de xé-
nero, sexualidades, feminis-
mo, etc. Non en ván, conta,
entre outros, cun ensaio dun-
ha das persoas máis represen-
tativas en España en ditos es-
tudos de xénero, identidade e
arte, o profesor Juan Vicente
Aliaga.

Sobre A Galicia moderna

Lamentabelmente non me
suscitou as mesmas impre-
sións a exposición de A Gali-
cia moderna. Quizais porque
tiña unhas expectativas moito
máis altas, produto segura-
mente dese “comité de sa-
bios” que ergueron o proxec-
to, ou quizais polo que me su-
xería o seu mesmo título, mais
o certo é que o percorrido po-
la mostra deixoume un sabor
agridoce. Doce porque sem-
pre é un pracer reencontrarse
con algunhas obras de artistas
que resultan especialmente
suxestivos na travesía artistica
da arte galega máis tamén

agrio e ácedo en moitas das
áreas estudadas pola exposi-
ción. Poño por caso na de fo-
tografía, coido que absoluta-
mente paupérrima. Que fan no
medio da sala esas máquinas
de fotografar? Con que contri-
búen ao proxecto expositivo?
Deberían ter posto daquela os
pinceis de Maruxa Mallo ou
os cinceis de Santiago Bono-
me? O proxecto conceptual da
mostra semella titánico e qui-
zais aí radica unha das súas
grandes dificultades para le-
varse a bo porto.

O regreso
do Auditorio de Galiza

Outro barco e porto para a ar-
te: o Auditorio de Galiza que
colle de novo o pulso expositi-
vo que tiña en mínimos dende
había algún tempo, case que
dende aquela época de vacas
gordas nas que se programaron
exposicións espectaculares, no
sentido de que contabas cun-
has montaxes que deixaban a
un aturullado. Agora sen tantas
ledicias orzamentarias, con
discreción e eficacia, os novos
responsábeis políticos seme-
llan querer reinventar ese es-
pazo e insuflarlle novos folgos
a un centro referencial sen dú-
bida no contexto cultural da ci-
dade. Daquela principia por
producir Sky Shout. A pintura
despois da pintura unha  expo-
sición comisariada por David
Barro sobre o rexurdimento da
pintura. Colectiva que eu defi-
niría máis ben como mostra de
chefs d’ouvres, excúseseme a
cursilería, pero é que hai obras
fermosísimas dunha gran forza
que amañan, reinventan e in-
cluso eluden o proxecto cura-
torial, sobordándoo e mesmo
sobrepoñéndose a él. É para
mín unha exposición de pezas
singulares que en termos xe-
rais ligan ben (aínda que o de
Carlos Negro é un horror ao la-
do de Jason Martin e o de Al-
mudena Fernández unha saída
pola tanxente sen conexión al-
gunha co resto, daquela, hai
que lembrarlle ao comisario
que tamén hai artistas galegos
doutras xeracións maiores que
seguramente dialogaban moito
mellor coas teses do proxec-
to?) Fiquemos coa propia
grandeza doutra moitas pezas e
ollemos as estupendas cualida-
des de bastantes delas. Ade-
máis, o incríbel destas obras é
que pertenzan a coleccionistas
particulares, iso resulta toda
unha  proclama de sabiduría
que actúa como unha demole-
dora afrenta aos mornos e par-
vos fondos de moitas colec-
cións públicas ou institucio-
nais galegas.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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Seguro Azar

O
afundimento
DAMIÁN VILLALAÍN

Non creo que a gran rival
de Mar adentro para a
consecución do oscar á

mellor película de fala non
inglesa fose Os rapaciños do
coro, esa delicada historia desti-
nada a enxalzar a educación a
través da eficaz e noble
explotación dunha sentimentali-
dade case dickensiana. A loita
final tivo que ser, sen dúbida,
con O afundimento, a película
alemá que recrea os derradeiros
días de Adolf Hitler e da súa
corte. É unha película implacá-
bel, que avanza co mesmo
ritmo demorado e inexorábel co
que o facían os tanques soviéti-
cos cando devoraban as
avenidas dun Berlín que era un
puro caos de ruínas e
cadáveres. O afundimento basé-
ase no libro homónimo de Joa-
chim Fest, pero tamén fai pé
nas confesións da secretaria de
Hitler, Traudl Junge, unha
muller guapa, sensíbel e
intelixente, representante
perfecta das xentes que durante
o nazismo confiaron en Hitler
sen máis averiguacións. A esas
persoas, tan abundantes onte
coma hoxe, que consideran a
política unha ocupación allea ás
súas vidas de xente do común,
é a quen se dirixe ao final da
película a Traudl Junge real, xa
octoxenaria, para afirmar que a
xuventude e a desinformación
non son escusas válidas para a
cegueira moral e política. A ig-
norancia voluntaria, a
abstención, vén dicir a Junge,
equivale a colaboración e com-
plicidade coa ignominia.

Os feitos narrados en O
afundimento ocorreron tan só
hai sesenta anos. Foron o
delirante final dunha época na
que as ideoloxías se
converteron en relixións mons-
truosas, compactos atavíos que
lles outorgaban cobertura teóri-
ca aos instintos máis macabros.
Pensar no pouquísimo tempo
que transcorreu dende entón,
produce unha sensación estraña
na que se misturan o alivio pola
constatación de que Europa foi
capaz dunha radical autoemen-
da e un punto de mosqueada in-
quedanza pola proximidade.
Ese horror dos corpos destripa-
dos, do bombazo, da morte
sempre ao axexo, segue a ser
unha presenza cotiá no mundo,
aínda que lle caia xa lonxe a es-
ta Europa pacífica e
paulatinamente desnacionaliza-
da na que temos a inmensa sor-
te de vivir. Pero se hai sesenta
anos ocorreron estas cousas na
Europa de Thomas Mann e Ste-
fan Zweig, se tamén ocorreron
aquí, entre nós, con igual saña e
dolor, ¿quen nos pode garantir
que a súa repetición é
imposíbel? Máis alá do si ou do
non á Constitución Europea, o
peor signo do referendo foi a
abstención, esa arma silenciosa
dos camoucos, dos que, como a
Traudl Junge dos anos 40, pen-
san que é lícito e prudente
mirar para outro lado. Cando se
decatan de que non é así,
sempre é demasiado tarde.♦

Técnica Mixta: unha mestura
de nomes e impresións artísticas

Pormenor da obra Sara Turning (2004), de Julian Opie. Animación computerizada
(186,5 x 86 x 26 cm.) Cortesía da galeria Mário Sequeira de Braga, actualmente na
exposición do Auditorio de Galiza.



Retomando o espírito de amosar
as diferentes tendencias dentro
da creación musical que se ve-
ñen producindo en todo o mundo
estase a celebrar a segunda edi-
ción do ciclo Sons da diversida-
de, evento que contará con artis-
tas destacados como Cesária
Évora ou Arnaldo Antunes, unha
das caras de Tribalistas. 

Organizado pola concellaría
de cultura de Compostela, esta
nova edición do festival arrancou
o pasado mes de febreiro no Au-
ditorio de Galicia coa actuación
dunha das figuras máis destaca-
das da época dourada da música
cubana, Bebo Valdés.

Agora, a nova cita trae os re-
cendos dos campos indios de
Punjab pero pasados pola penei-
ra de Malkit Singh, o rei do bhan-
gra. Músico participe na elabora-
ción das bandas sonoras de pelí-
culas como Quero ser como Bec-
kam, de Gurinder Chadha, e A
voda do Monzón, de Mira Nair,
Malkit Singh chegou a Inglaterra
nos anos oitenta, momento no
que as novas xeracións de anglo-
hindús buscaban un estilo que os
identificase como fixeran os afro-
americanos co hip-hop. Así é co-
mo a música tradicional se fusio-
na con influencias reggae e con
elementos da música techno, un
estilo no que pronto Malkit Singh
se converteu no seu maior repre-
sentante. Con el, a música que
comezou sendo un baile de la-
bradores agora arrasa nas disco-
tecas de medio mundo, nas pan-
tallas de cine e na publicidade.

Despois da boa acollida que ti-
veron as propostas ofrecidas na
edición pasada, este ano pretén-
dese consolidar unha programa-
ción de calidade aberta a todos os
públicos. Por este motivo a organi-
zación quixo incluír no seu progra-
ma a Lhasa, unha artista filla dun
mexicano e unha estadounidense
que co seu particular xeito de can-
tar e o seu gusto por unir o pasado
e o presente está a acaparar a
atención da crítica e do público. A
cantante que ten como modelos a
músicos como Billie Holliday, Cha-
vela Vargas, Björk, Tom Waits ou
Jacques Brel presenta en Com-
postela o seu segundo disco The
Living Road, unha metáfora da vi-
da como unha estrada. O seu pri-
meiro traballo gravouno en 1997
co título La llorona, un álbum co
que triunfaría en Canadá obtendo
un disco de platino. A serea da mi-
toloxía azteca que enfeitizaba os
homes coa súa melodía da que fa-
la este álbum, tamén engaiolou o
público francés e chegaron a ven-

derse 300.000 exemplares. Agora
o seu orixinal xeito de cantar e de
unir tradicións interpretando en
castelán, francés e inglés son o
seu mellor pasaporte para cruzar
fronteiras.

Dende Brasil, aterrará en
Compostela, o 29 de maio, o po-
lifacético creador Arnaldo Antu-
nes que se deu a coñecer entre o
público español polo seu disco
Tribalistas, xunto con Marisa
Montes e Carlinhos Brown. Desta
banda presentará o seu novo tra-
ballo Saiba nun espectáculo fre-
nético marcado pola extravagan-

cia dos traxes e dos movemen-
tos. Neste novo traballo, o artista
contou coa colaboración de Bog-
han Costa, Carlinhos Brown, Cé-
zar Mendes, Chico Neves, Daniel
Jobim, Edgar Scandurra, Fabio
Tagliaferri, Jaques Morelenbaum,
Paulo Tatit, Walter Costa e Mari-
sa Monte, entre outros.

A última actuación antes do ve-
rán correrá a cargo da caboverdia-
na Cesarea Évora, a muller que co-
locou a morna nos primeiros pos-
tos da world music. Cinco millóns
de discos vendidos e o Premio
Grammy ao mellor álbum de músi-

ca do mundo contemporánea polo
seu último traballo Voz d’Amor ava-
lan a carreira desta muller que co-
mezou a cantar descalza en  Min-
delo, no Cabo Verde cando aínda
era colonia de Portugal. A grava-
ción dun disco levouna a Lisboa e
de alí a París cidade que lle serviu
de altofalante para que medio pla-
neta coñecese a súa música. Den-
de a década dos oitenta a súa acti-
vidade discográfica non cesa e o
grande éxito chégalle en 1992 con
Miss Perfumado, un disco co que
encheu dúas noites seguidas o
Olympia de París na súa presenta-

ción. No seu día Goran Bregovic e
Caetano Veloso puxeron os seus
ollos na súa voz grave e melancó-
lica. Desta banda Cesarea Évora
interpretará o vindeiro 18 de xuño
algúns dos temas nos que levou o
arrecendo de Cabo Verde aos por-
tos de todo o mundo.♦
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Peregrinaxe de Músicas
a Compostela

MAR BARROS

Tras a reapertura, o pasado mes, do ciclo Sons da diversidade, o pro-
grama trae a Compostela o indio Malkit Singh. Até o verán pasarán
pola cidade artistas como Lasha, Arnaldo Antunes ou Cesária Évora.

Sons
da diversidade

Lugar: Auditorio de Galicia

Cartel: Malkit Singh (18 de
marzo); Lhasa (1 de maio);
Arnaldo Antunes (29 de
maio); Cesária Évora (29
de maio). 

Prezo: Para os concertos de
Malkit Singh, Lhasa e Arnal-
do Antunes é de 12 euros.
Para o concerto de Cesária
Évora a entrada custa 18.♦

Cesária Évora, Arnaldo Antunes, Lhasa e Malkit Singh.



Aí están. Lavando a roupa nas
augas invernais de calquera río,
carretando, ergueitas, na cabeza

cestas de cincuenta quilos de
pescada do peirao á lonxa, levan-

do tabaco nas salas poeirentas e
mal ventiladas da coruñesa

Fábrica de Tabacos, descargando
carbón, sal ou madeira nos
portos, peneirando o Sil na

procura de ouro ou puxando va-
gonetas nas minas de carbón.

Desenvolveron, tanto no agro co-
mo na cidade, os traballos máis

duros, esfarelando a teima do
“sexo débil” co seu suor .

O seu sempre foi un traballo
peor retribuído que o dos
homes, un complemento

subsidiario dos ingresos familia-
res. Os salarios que recibían no

ano 1907 de 0,95 pesetas
sempre foron a metade que o

dos seus compañeiros de
inferior categoría.

Nin mans brancas, nin peles
lisas nin cinturas estreitas. Estas
mulleres perderon, traballando,

o tren do progreso. Chegaron
tarde ás escolas, porque era

prioritario que fixeran os labores
da casa e o coidado dos irmáns.

Corría présa que casaran, pariran
fillos e atenderan os seus homes,

o campo, a casa e a economía
doméstica. Chegaron tarde á

igualdade salarial, a entrada nas
universidades e ás profesións li-
berais. Mais foron protagonistas
no silencio dun cambio que, aín-

da que tarde, había ir
chegando.♦
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Se eu fose
Zapatero
Se eu fose Zapatero procuraría o cambio ou a
adaptación da Constitución, para que nas Ca-
narias, Andalucía, Madrid, Cantabria, La
Rioja e Castilla-La Mancha o castelán fose
idioma oficial, procurando non obstante a in-
tegración e protección dos falantes doutros
idiomas que chegan do estranxeiro; para que
en Asturias o castelán fose idioma oficial e o
asturiano cooficial e especialmente protexi-
do, e na franxa occidental (Eo-Navia), fose
tamén cooficial o galego (e especialmente
protexido); para que en Castilla-León fose
oficial o castelán, pero na banda occidental
de León e Zamora (Bierzo e Ancares, As Por-
telas) fose cooficial, e especialmente protexi-
do, o galego, e no norte de León e na banda
occidental inmediata á do galego, o asturiano
(ou astur-leonés); para que en Extremadura
fose oficial o castelán, pero nas zonas corres-
pondentes –Bouça, Alamedilha, Ferreira, Ce-
dilho, Olivença, Val do Ellas– cooficiais, e
especialmente protexidos, o galego e o portu-

gués (ou as variedades locais do galego-por-
tugués, se se prefire); para que en Aragón fo-
se oficial o castelán, pero cooficial o arago-
nés, e especialmente protexido, e na banda
oriental cooficial e especialmente protexido o
catalán; para que en Navarra vasco e castelán
fosen cooficiais; para que en Valencia fosen
cooficiais castelán e catalán, iguais en derei-
tos; para que en Murcia fose oficial o caste-
lán, pero en El Carxe cooficial e protexido o
catalán; para que en Euskadi fose oficial o
vasco, e cooficial e especialmente protexido
o castelán (e non ao revés); para que en Cata-
luña e Baleares fose oficial o catalán, e coofi-
cial o castelán; para que na Galiza fose oficial
o galego, e cooficial o castelán; para que na
Val d’Arán fose oficial o aranés (ou a varie-
dade local do gascón, ou se se prefire do oc-
citano), e cooficias o catalán e o castelán, pe-
ro non o francés; para que en Melilla fose ofi-
cial o castelán e cooficial o tarifit (ou se se lle
quere chamar así, o beréber ou tamazigh); pa-
ra que en Ceuta fose oficial o castelán, e co-
oficial o árabe. E, como di Xosé Luís Ferrín,
poñería en Melilla un grande centro de estu-
do, de interpretación, de tradución, de irra-
diación e de protección do tarifit.

Se eu fose Zapatero, procuraría a pro-
tección do idioma caló, nas súas tres varie-
dades de caló-español, caló-catalán e caló-
portugués, e pediría a súa protección aos

gobernos portugués e francés, e perseguiría
a plena integración e a escolarización no
seu idioma dos falantes destes dialectos.

Se eu fose Zapatero protexería os dia-
lectos do español, facendo que se admitisen
como normativas as súas formas, así do cán-
tabro como do panocho, do andaluz como
do castúo, e do ladino ou xudeu-español. E
trataría de achegarme a Portugal, facendo
que galegos e portugueses (e, de paso, espa-
ñois e portugueses), se reencontrasen, e fa-
vorecendo o reencontro de mirandeses e le-
oneses. Faría fronte común con Portugal, e
trataría de implicalo no desenvolvemento
económico e cultural de Olivença. Procura-
ría que en Gibraltar o castelán e o inglés (ou
o andaluz e o inglés) fosen cooficiais. E, co-
mo en Andorra o idioma oficial é o catalán,
cooperaría con eles económica e cultural-
mente, traballando para a unidade de toda a
Península nun só proxecto de respecto mu-
tuo. Reclamaría de Francia o apoio ao cata-
lán, ao vasco e ao gascón nos seus respecti-
vos territorios, pois ao cabo eses idiomas
son españois. Reclamaríalle amistosamente,
claro está, a ese país veciño e amigo. Recla-
maríalle a Italia a protección do catalán, e a
Portugal a protección efectiva, e non só teó-
rica, do mirandés e o sendinés. E poñería co-
mo optativos os idiomas catalán, vasco, ga-
lego e portugués en toda España no ensino

primario e medio. E en todas as facultades
de filoloxía instauraría cátedras destes catro
idiomas, e nalgunhas, ademais, de árabe, be-
réber, astur-leonés, aragonés, caló e gascón.
E, sen abandonar o europeísmo, procuraría
unha máis ampla integración coa Iberoamé-
rica e cos países árabes e musulmáns, e coa
África, e mesmo con Israel e con Palestina,
visto que a solución racional de crear alá un
só estado está moi lonxe. E esixiríalles aos
Estados Unidos outro trato ao idioma caste-
lán, que é o mesmo que dicir respecto aos
dereitos humanos. E, en xusta correspon-
dencia coa actitude do Brasil, enviaría di-
ñeiro e pediríalles aos gobernos hispanoa-
mericanos que puxesen o portugués como
materia opcional no ensino.

E non se rompería o mundo; ao revés, o
mundo estaría máis unido. Porque todos eses
idomas e dialectos levan falándose niso que
chaman España centos de anos. E os solda-
dos españois que foron polo mundo (a Amé-
rica do Norte e do Sur, a África, a Nápoles e
Italia, a Flandes e Francia, ás Carolinas, ás
Marianas e ás Filipinas) falaban e falan en
todos eles. E os emigrantes que mandaron os
aforros. E os labregos e gandeiros. E os ma-
riñeiros e os obreiros. Porque os idiomas non
afastan. O que afasta é a miseria.

Pero eu non son Zapatero. E esta non
é unha cuestión de talante.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

Muller traballadora
MAR BARROS

Poucas veces aparecen nas estatísticas pero o seu esforzo está retratado en múltiples instantáneas, acotío nas labores máis escravas.

Arriba, mariscadoras de ameixa na Ría de
Pontevedra, Lourizán, anos 10.

Preparación de bocareus na fábrica de Pedro
Portanet, en Vigo, nos anos 30.

Á dereita, abaixo, etiquetadoras das augas
minerais de Cabreiroá, en Verín, en 1910.



Pintado de vermello, o novo museo
adicado ao cinema e a fotografía
que se vén de inaugurar na Coru-
ña ten un recendo diferente, daca-
balo entre o glamour das alfombras
coloradas que pisan as estrelas de
Hollywood e as luces encarnadas
dos laboratorios de revelado. As
ampliadoras de principios de sécu-
lo, as primeiras cámaras fotográfi-
cas de tecnoloxía alemá fan que o
tempo se deteña no pasado para
que o visitante entenda doutro xei-
to a actualidade e vexa así, como
unha sorte de fazaña, o labor cotiá
dos profesionais daquelas épocas
nas que os automatismos pertencí-
an á ciencia ficción.

Trátase do museo Pepe Sán-
chez do Audiovisual, unha sala
situada na Escola de Imaxe e
Son desta cidade que abre as sú-
as portas para que todos os pú-
blicos asomen o fociño e boten
unha ollada á historia do cine e a
fotografía. Este novo espazo con-
vértese no primeiro museo do au-
diovisual inaugurado en Galiza e
réndelle homenaxe no seu nome
ao fotógrafo e realizador Pepe
Sánchez, un dos seus principais
impulsores. É o seu retrato o que
abre a exposición, unha mostra
na que están representados al-
gúns dos máis destacados per-
sonaxes do audiovisual galego.

O proxecto nace parello á Es-
cola de Imaxe e Son. Se en 1991
inaugurábase o centro, con el e
da man do seu primeiro director,
Manuel González, ía tomando
forma o museo a través de dife-
rentes obxectos de cine almace-
nados nunha pequena vitrina da
escola. Catorce anos despois,
grazas ás cesións desinteresa-
das de alumnos, cineastas pio-
neiros, fotógrafos destacados,
profesores e outros particulares
o museo está en activo con cen-
tos de cámaras, proxectores,
moviolas e outras curiosidades. 

Ambicioso nos seus obxecti-
vos, o museo quere ser un refres-
co da memoria, unha percorrido
guiado pola historia das cámaras e
dos aparatos que lle deron forma
ao sétimo arte e a fotografía. Sen
perder ese aquel sentimental esta

iniciativa parte cunha clara voca-
ción didáctica, como explica o di-
rector do centro Ángel Cordero.

Coa práctica totalidade dos
aparellos en funcionamento, o vi-
sitante pode facerse unha idea
de como se tiraba unha foto a
principios do século pasado, co-
mo se contabilizaban as localida-
des do cine París grazas a unha
caixa pechada na que se alma-
cenaban as entradas de cada
sesión ou como os técnicos mes-
turaban imaxe e son cunha mo-
viola dos sesenta.

Na sala tamén se pode ato-
par a máquina para o duplicado
de películas cinematográficas da
casa Francesa André Debrie, un-
ha empresa que despois de cen
anos segue en activo, un proxec-
tor de carbón de principios do sé-
culo pasado, unha acción da em-
presa Fraga ou unha subtitulado-
ra de troquel. O museo recolle
tamén unha cámara óptica ale-
má cedida por Arcadio, o fotógra-
fo que pasa por ser o maior co-
leccionista de fotografías e cá-
maras de Galiza.

O proxector de Franco

Mais o museo, aínda que didác-
tico, tamén agacha as súas cu-
riosidades. Nel poden verse os
reflectores de flash ideados e re-
alizados por Manuel Ferrol, o
que se deu en chamar o fotógra-
fo da emigración. Foi o propio fo-
tógrafo o que llos regalou a Pepe
Sánchez e a Ángel Cordero uns
meses antes da súa morte. E en-
tre os múltiple proxectores que
se inclúen na mostra destaca un
pola súa anécdota. Sospeitase
que o proxector cinematográfico
de 35 milímetros portátil da casa
catalá Cinematografía Marín que
se pode ver na mostra é o que a
condesa de Fenosa lle cedía a

Franco para as súas películas.
Como indica o propio director

do centro “perdeuse unha gran
cantidade de obxectos de gran va-
lor por non existir un centro ou un
museo en condicións e porque non
se lle deu a suficiente importancia”.
Con todo, despois do destacado
esforzo realizado polas directivas
do instituto, Pepe Sánchez, Isabel
Pouso, Antón Varela, Reyes Abad,
Nacho Romero, Conchi Filgueiras,
Paula Ulloa, Antón Castro e Txapu,
entre outros e a asociación Aula-K,
o museo quere seguir medrando
en fondos e espazo.

Nestes momentos a direc-
ción está a realizar as primeiras
xestións para que nun futuro es-
te novo espazo estea incluído
nos circuítos de museos e reciba
subvencións.

“Sería ilusionante que despois
dun tempo este museo tivera ou-
tra ubicación, –comenta o direc-
tor–, un espazo máis amplo no
que se poidan contemplar mellor
todos os obxectos, máis resultarí
unha mágoa que se arredase do
centro no que xermolou”.♦
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Toñito de Poi
‘Agora xa herdei
a cruz e
voume cristificar’

A.N.T.
Estes días hai moito re-
bumbio ao seu redor, aca-
ba de deixar Heredeiros da
Crus e presenta o seu novo
proxecto.

Chegou unha altura na
miña vida que non sabía se
mercar un Audi A-4 ou lar-
garme. Eu era patrón de bar-
co e o que me fixo deixar o
mar foi un soño, son así, pe-
ro un patrón de altura en te-
rra non é nada. Montei unha
banda sen ter nin idea de to-
car a guitarra porque era o
que quería facer. E así naceu
Herdeiros da Crus, cos seus
éxitos e os seus seguidores.
Levantou odios e paixóns.
Non son un profesional, son
un pasional. Agora xa herdei
a cruz e voume cristificar.
Nestes momentos non teño
nada mellor que facer que o
que me diga o corazón.
Apartei o medo, que é algo
que me molesta bastante, e
presento un novo proxecto,
unha nova banda que se cha-
ma Tonhito de Poi. A semen-
te ten que morrer para que
agromen cousas novas.

En que vai consistir?
É unha banda galego

portuguesa, con músicos
dunha e doutra parte do Mi-
ño. Da nosa lingua fixeron
un dialecto e da nosa cultura
un folclore. Coido que a ten-
dencia da unión está moi
ben e vouna practicar. Eu
creo no mundo dos pobos,
non no dos Estados, nin no
dos gobernantes, nin no dos
cartos. Este novo grupo é
unha sorte de arca para sal-
varnos do tsunami, na que
levamos traballando máis de
tres anos

Para cando novo disco?
Traballamos niso. Esta-

mos a gravar un álbum moi
potente nos estudios Area
Master de Vigo. Mamamos
do rock, con tremendas gui-
tarras e batería, pero parte
do disco tamén inclúe músi-
ca de raíz, con percusións
africanas e indias. Un dos
músicos que colabora é An-
xo Lourenzo, coñecido co-
mo o Jimmy Hendrix da gai-
ta. Desmontamos mitos cun-
ha estética potente e pirata.
Un home está vencido cando
lle rouban a palabra.♦

P. VILABARROS

A MEMORIA DAS CÁMARAS
MAR BARROS

Ampliadoras de principios de século, reflectores de flash e proxectores de ci-
nema son algúns dos materiais que forman parte do primeiro museo do cine e
da fotografía Pepe Sánchez do Audiovisual que se vén de inaugurar na Coruña.

Antiga cámara fotográfica de fol. Á dereita, entradas do cinema e furna onde se depositaban os retallos delas.                                             Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Algúns dos antigos proxectores cinematográficos do museo. Abaixo, micrófono de radio.
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“Digam às suas televisões auto-
nómicas que não roubem aos au-
tores, e protejam os artistas pró-
prios”. Isto foi o primeiro que ou-
viram os conselheiros de Cultura,
e outros cargos políticos relacio-
nados com a política cultural mu-
nicipal e autonómica, nada mais
acabar as suas intervenções no
debate “Diversidade e coope-
ração cultural no Estado das auto-
nomias” celebrado em Barcelona.
Mas ali não havia nenhum res-
ponsável da política cultural gale-
ga para tomar nota, e ainda assim,
Baldo Martínez, no colóquio não
deixou de formular perguntas ao
ausente “amigo de Carminha Bu-
rrana” na convicção de que ia ob-
ter a mesma prepotente, indife-
rente, despótica e muda resposta.
A rádio e televisão pública galega
não diferem muito dos modelos
políticos imperantes nas taifas su-
balternas, atafulhada de vontades
subservientes muito bem pagas. E
talvez pelo medo a perder tão gra-
ciosa regalia, a sua distinta e sin-
gular progénie se afana com tanto
afinco em impedir que os compo-
sitores tenham direito a comer,

especialmente se são galegos. No
programa “Concerto Popular”,
por pôr um exemplo, aumenta ca-
da Domingo a lista negra de auto-
res que exigem o cumprimento da
lei, e que portanto são ignorados
nas emissões. Nessa represália
vingativa já incluem até ao Maes-
tro Rogélio Groba.

As oposições para professores
de conservatórios da Junta foram
convocadas para se realizar nas
fins de semana de Maio mas se
persiste o suspenso universal das
últimas convocatórias ainda lhes
vai sobrar tempo. Se o plano de
estudos de música do ano 1966
era mau, o da LOGSE ainda foi
muito pior e tão-só conseguiu o
desterro da pouca cultura do es-
forço que ainda se transmitia aos
estudantes profissionais. O resul-
tado foi uma maior perda de com-
petitividade no mercado interna-
cional da interpretação musical.
Um dos disparates da LOGSE foi
juntar o estudo da harmonia, con-
traponto, fuga e composição nu-
ma única matéria que rebaixou a
formação do compositor a uns im-
precisos Fundamentos de Compo-

sição. O disparate que comete a
Junta é que, sem ter convocado
nunca antes as vagas de compo-
sição –ciclo superior– nem as de
contraponto e fuga –ciclo meio–,
no 2001 equipara os professores
de harmonia, que é uma matéria
elementar ainda que se estude no
grado meio, com os Fundamentos
de Composição, e a partir daí es-
tes presidem aos tribunais de opo-
sição para cobrir vagas de ciclo
superior. Imaginem que se convo-
ca a primeira vaga de professor de
idioma Russo e, como não existe
ninguém que conheça esse idioma
para poder avaliar os candidatos,
constituem um tribunal com pro-
fessores de inglês e um tradutor
para se comunicar com os oposi-
tores. Pois isso já sucedeu, assim
que não se surpreendam do que
aconteça nas oposições de música
onde, como sabem, não é preciso
acreditar um título musical para
concorrer, e se ainda logo o tribu-
nal tampouco é douto na matéria
que avalia pois a burla ao sistema
e mais aos alunos está assegurada.
Se o Maestro Rogélio Groba ti-
vesse de se candidatar a estas opo-

sições, com certeza também en-
grossaria o suspenso universal.

Há mais de um mes que o sa-
bia mas esperei a que o fizessem
público. Rogélio Groba ganhou o
“Prémio Internacional de Compo-
sição Auditório de Galicia” ainda
que para isso teve de se apresentar
de total incógnito, com a docu-
mentação em inglês, evitando
qualquer rasto que pudera delatar
a sua autoria. Este prémio vem a
ser como uma vingança do com-
positor pelo desprezo institucional
padecido. Felicito a Rogélio Gro-
ba pelo êxito da sua estratégia mas
não posso menos que expressar-
lhe a minha mais sentida con-
dolência pelo castigo alcançado.
O prémio, 12.000 Euros mais a
estreia da obra, contém uma tra-
paça que o converte numa fraude
ao premiado. Na cláusula 6ª das
bases reserva-se ao Auditório o
direito a estabelecer as condições
para a difusão e reprodução, po-
dendo realizar a edição da partitu-
ra e gravação em qualquer mo-
mento, obviando que a Lei decla-
ra nula qualquer cessão de direitos
que não sejam objecto dum con-

trato de edição musical formula-
do por escrito e livremente pac-
tuado. E para mais humilhação
ainda obriga ao premiado a fazer,
ao seu cargo, os materiais de or-
questra para a interpretação, cujo
custo, dependendo das caracterís-
ticas da obra, pode superar o pré-
mio. Além disso estabelece que o
autor renuncia de por vida ao di-
reito de aluguer desses materiais,
que fez com o seu dinheiro ou
bem com meses de trabalho não
remunerado, e ainda por cima
tem de lhos entregar em proprie-
dade ao Auditório, que poderia
alugá-los a terceiros ou para
emissões de rádio, TV ou registos
video-fonográficos sem retribuir
um cêntimo ao autor.

E Fraga responde-me, mais
uma vez, com o protocolar tras-
lado da minha carta aos departa-
mentos denunciados. As vonta-
des aduladoras do caciquismo
servil fundamentam a Pax Fra-
guiana enquanto nós vamos bai-
lando este eternamente arrastado
tango de “A maravilhosa beleza
das corrupções políticas”.♦

ant@soutelo.com

O Bardo na Brêtema                                           Rudesindo Soutelo

Fundamentos de corrupção

EETTNNOOFFOOLLKK
MAR BARROS

Despois da seca que atravesou nos úl-
timos anos a música galega no que a
revistas especializadas se refire, estes
días vénse de sumar ás recentemente
inauguradas Distrito son e Folkus unha
nova publicación, Etno-Folk, revista
de etnomusicoloxía galega. 

Con este título a empresa galega
Dos Acordes estrea publicación. De pe-
riodicidade cuadrimestral, a publica-
ción pretende servir de plataforma para
aquelas persoas que estean a investigar
temas relacionados cos ámbitos da mú-
sica étnica e folclórica dende un punto
de vista científico. Como indica Xavier
Xurado, un dos membros do consello
de dirección da revista, que está na súa
maior parte conformado polo persoal
docente do departamento de música
tradicional do Conservatorio Superior
de Vigo, “non é unha revista de divul-
gación pero tampouco vai dirixida ex-
clusivamente aos músicos”.

Neste primeiro número inclúense,
entre outros contidos, un artigo sobre
Xulio Alonso, o gaiteiro do Fragoselo,
outro realizado por Carlos Casto sobre a
percusión tradicional ou o traballo feito
por Fernando Vieito ao redor da rela-
ción existente entre a Institución Libre
de Enseñanza e a música tradicional en
Galiza no período que abarca dende
1877 até a guerra civil. A publicación
tamén recolle o artigo de Ramón Pin-
heiro no que o autor fai un repaso polas
viaxes das agrupacións galegas de esté-
tica tradicional ao continente americano
antes do 1936 ou un artigo de opinión
de Ernesto Campos no que se aborda o
dilema da escrita para a gaita.

Na revista colaboran ademais do
Conservatorio Superior de música de
Vigo, o conservatorio Folque de Lalín e
o Conservatorio Profesional de Música
de Vigo. Cada exemplar poderá adqui-
rirse a doce euros en tendas especiali-
zadas ou por subscrición anual de trin-
ta euros. Pode mercarse ademais a tra-
vés de internet no enderezo info@dosa-
cordes.com.♦

Se até agora as curtametraxes
foron por excelencia o formato
cinematográfico peor tratado
pola industria do cine e polas
súas canles de difusión e case
excluídas das salas comerciais,
semella que agora as tornas po-
den empezar a virar. A sétima
arte bota man dunha máquina
de tabaco para mofarse dunha
discriminación que non se co-
rresponde co auxe creativo que
vive este xénero nin coa súa
demanda, especialmente entre
o público máis novo.

Este curioso xeito de distri-

bución de películas é unha ini-
ciativa da Asociación para a
Promoción Cultural Ciclo.org.
Tan só cómpre botar dous eu-
ros na máquina expendedora
do Café Macondo da Coruña
para adquirir o compacto en
forma de tarxeta de crédito coa
curtametraxe Snuff 2000, unha
película dirixida polo bilbaíno
Borja Crespo e producida polo
coruñés Adrián López.

Un “modo sinxelo de distri-
buír cultura”. Así define Johnie
Estrella o proxecto da aso-
ciación da que forma parte.

“As veces fanse películas moi
boas pero que non dan chegado
a ninguén”, comenta. “Deste
xeito a obra de descoñecidos
pode ser adquirida por moita
xente a un prezo económico”. 

Como indica o promotor da
iniciativa a lámpada acendeuse
nunha feira de exposicións en
Santander, cando viron por pri-
meira vez unha máquina ex-
pendedora de discos e pelícu-
las. Con moito parecido a unha
máquina de tabaco déronlle un-
ha volta e reservaron un raíl pa-
ra a película, ao lado das dife-

rentes marcas de cigarros.
De momento aínda que es-

ta é unha experiencia piloto e
tan só ofrece unha curtametra-
xe, o proxecto xa conta co in-
terese de moitos autores, que
se queren sumar. 

“Estamos a estudar os aspec-
tos legais do procedemento e a
viabilidade de ampliación da
oferta”, explica Johnie Estrella,
o promotor do proxecto, pero se
a iniciativa ten éxito a aso-
ciación pretende repetir con ou-
tras películas ademais de am-
pliar con producións músicais.♦

A SÚA PELÍCULA, GRAZAS
MAR BARROS

A curtametraxe Snuff 2000 distribúese en forma de compacto na máquina de tabaco do coruñés Café Macondo.
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Tempo
de solucións
FRANCISCO CARBALLO

Herria 2000 Eliza é
unha revista de
Bilbao; é tamén

unha editorial con 27 anos
de existencia. No 25º
aniversario editou o nº
180. Nel podemos ler a
filosofía editorial: foro de
debate, punto de encontro
e de animación, de
diálogo; de traballo pola
paz, pola reconciliación e
de impulso de reflexión
teolóxica. A revista é
bilingüe.

Agora acaba de editar
“Tempo de solucións”,
volume cos textos dos
dous foros de 2003. Do
primeiro, o estudo da
proposta de Goberno
vasco,coñecida como
“Plano Ibarrexte” Do
segundo, as alternativas
ao plan Ibarretxe por
parte da oposición.

Visto na súa dimensión
evolutiva este “Proxecto
de Ibarrexte” aparece o
enganche co Estatuto de
Guernika e sorprende a
indiganción centralista
tan vociferada desde
Madrid e polas cadeas de
prensa do Estado
español.Se se lle modifica
certo vocabulario
novidoso e asertos
ideolóxicos non
canonizados na
Constitución do 78, todo
camiña sobre rodas de
costume.

Este libro ten unha
forte incitación á
reflexión. Vítimas todos
dunha información  de
monólogos e de asertos
sen probas, podemos caer
a pasividade. Pois ben,
Euskadi vive unha
situación social,
económica e cultural non
tan distante da nosa como
pode parecer.Os dous
granes problemas da
sociedade occidental ten
alí resoancia: a violencia
social e a inseguridade
persoal. Para os dous hai
no “Plan Ibarrexte”
busca de camiños de
saída. Euskal Herria é
unha realidade histórica,
cultural. Non se pode
pechar os ollos e deixar
que as augas pasen baixo
a ponte sen botar as
redes.

Mais a actividade de
Herria 2000 Eliza
sobarda a dos foros; cada
número da revista intenta
dar luz  e abrir vieiros
para finalizar a violencia,
a situación feminina, esta
democracia, esta relixión
a moldear desde novos
modelos. E os seus
teólogos cravan os dardos
nas esixencias vivas dun
cristianismo merecente de
selo: a loita contra a
pobreza e a busca da paz
mundial.♦

Sabémolo, e se non intuímolo por
un sexto e sabio sentido, que hai
lugares emblemáticos que pola súa
misteriosa forza nos atraen. Son
estes os que busca a curiosidade de
todo viaxeiro, a necesaria tarxeta
postal da Galiza de sempre. Nesa
ladaíña antolóxica de paisaxes, en
primeirísimo lugar debe estar Fis-
terra. Representativo punto do con-
fín dos verdes castros, gabancioso
no extremo occidente, o lonxano
oeste desta Europa que, inicial-
mente, se foi conformando por
obra e graza dos peregrinos a
Compostela. Pese a todo, Fisterra
merece, por parte de todos, moitas
outras atencións que deben partir
da sensibilización para evitar o in-
tervencionismo innecesario, ser ví-
tima da súa demandada beleza; co-
mo poñerlle couto e fin a que cada
quen pouse alí testemuño da súa
arrogante presenza, da súa docta
ou minguada ilustración: placas,
esculturas, acumulación de “obras
de afeamento”. Valla como exem-
plo o que os bretóns fixeron no em-
blemático lugar de Point de Raz,
promontorio que apunta ao mesmo
Atlántico, até hai pouco “invadi-
do” por un mostrario de chiringui-
tos de souvenirs, cafetarías e até un
hotel con certo sabor... A guía que
lemos cóntanos: “A punta de Raz,
pisoteada polos visitantes e acci-
dentada polas tormentas, era víti-
ma do seu éxito. Coa súa rehabili-
tación, feita polo Conservatorio
Litoral, destruíuse un inmenso
aparcadoiro, así como o antigo
centro comercial. Tamén se em-
prendeu un proxecto de replanta-
ción de landas que aínda durará
varios anos. Como nada é perfec-
to, o encantador hotel de Iroise,
que se erguía como un vixía na
landa, tamén foi arrasado”. Todo
por recuperar o recurso natural que
atrae os vistantes. A planificación
faise patente, mestúrase a paisaxe
coas necesidades do noso tempo: a
dous quilómetros edificouse unha
funcional área turística con todo o
que lle cómpre ao visitante, amplo
aparcadoiro (especialmente para
autocares), restaurantes, cafés, ten-
das, wc, centro de orientación (co
suxestivo nome de Maisón du Site)
que ofrece exposicións, audiovi-
suais, proposta de alternativas... e
un autocar ecolóxico gratuíto parte
cada dez minutos, leva e trae ao ca-
bo os que non queren ir camiñando
polos sendeiros de terra. 

Cando as cousas non se pla-
nifican actuará a improvisación,
a presenza e multiplicación do
mal gusto, o atentado en todas a
súas gamas. A desatención traerá
máis descontrol, os telderetes e
até o mercadilleo de cunchas e
buxinas de illas exóticas do Índi-
co ou do Pacífico. Deberíase to-
mar nota das experiencias madu-
ras para que esa bandeira de Eu-
ropa que campa nos balcóns ofi-
ciais tivese mellor razón de ser. 

Felicitámonos de que, na nosa
Fisterra, se retirase o vertedoiro
de lixo que “complementaba” a xa
deprimente panorámica deste ho-
rizonte que sinala o farallón do
Centolo, para que o histórico faro
ofreza mellor imaxe. O recupera-
do e pequeno hotel do Semáforo,
previlexiadamente consentido,

empoleirado e rivalizando co
mesmo faro, non pode ocultar as
limitacións para as necesidades
reais e nas que os proxectistas
non cavilaron: bombonas de pro-
pano, caixas de subministros á
vista... A mítica e pétrea Ara Solis
que busca o maxín e non atopa,
somella sepultada polo interven-
cionismo “culto” e oficial.. 

É Fisterra un espazo sacro e
profano, que ten valor por si mes-
mo, pola súa significación, pola súa
historia de naufraxios e lendas fe-
cundativas, as que permanecen no
segredo desa Galiza máxica, in-
comprendida. Así é que “non a to-
ques xa máis” que así é esta rosa-
rosae perfecta, altar nos confíns do
territorio dos kallaikoi. E para máis
inri o arquitecto Cesar Portela, pa-
radoxalmente tan dentro da liña mi-
nimalista, complementa a súa om-
nipresenza ao proxectar e executar
o escultórico cemiterio de blocos
illados nos camiños que levan ao
solpor, ao occidente, ao mesmo fa-
ro e cabo. Aínda que o proxecto na
súa teoría resulta moi poético, filo-
sófico e incluso escultórico e cunha
lectura simbólica, algo así como os
camiños da vida que conducen ca-
ra ao fin que é principio non resul-
tan moi agradábeis para os turistas
que nun autocar percorren o zigue-
zagueante camiño que vai da igrexa
de Santa María da Area ao cabo e
se poidan atopar cun cortexo fúne-
bre diante. Este promontorio tiña
outros espazos para ese servizo pú-
blico dos tempos da incineración,
comenzando pola recuperación do
vello camposanto de Santa María
da Area. Pero en Galiza somos moi
proclives a construír minifundio,
deixar marcada constancia de pre-
senza, dándolle rédea solta á creati-
vidade anómica, ao feísmo de cada
quen por todos os currunchos, es-
pecialmente nos santuarios como
Fisterra. E xa veremos cando sobre
ese xogo de dominó de panteóns
pouse o tempo, a humidade e a ve-
xetación e as flores de plástico e si-
gan intervindo, pola mesma lóxica,
outras sensibilidades, tan propensas
a farolitos, placas, bancos... En de-
finitiva, nestes escenarios sempre

agroma a inconsciencia, os máis
fondos aspectos da alma galaica, a
necesaria convivencia da parroquia
dos vivos coa silandeira parroquia
dos mortos e das lembranzas. Uns e
outros enxergando aquí o cadrelo
filosófico do principio-fin, onde
Venus anuncia o vésperus solar, os
enigmas e o mar das sereas fecun-
dadas da illa Lobeira e os castelos
pétreos do monte Pindo. 

Aínda queda moito por descu-
brir en Fisterra. Moitos deses enig-
mas aniñan no cimo do monte Fa-
cho, acarón daquelas casiñas que
foron da Marconi e nas que me
contan naceu Alexandre de Fiste-
rra, inventor do futbolín, difusor da
obra poética de Ernesto Cardenal e
até amigo de Marilyn Monroe...
por alí están as covas do atlante
Orcavella, a Pedra do Cabalo, as
xigantescas Pedras Santas que se
non as pode mover unha xugada
de bois, si a habilidade dun neno...
os restos da ermida de San Guiller-
mo, a onde aínda acoden as fami-
lias infecundas a “pasar pola pe-
dra”, que é realizar o acto sexual
derriba do sartego do ermidán cris-
tianizador, a Cama do Santo. Todo
o que conta o Padre Sarmiento no
seu Viaxe a Galicia no século
XVIII, recollido e ampliado na pri-
meira metade do século XX por
Esmorís Recamán, e na actualida-

de por Pedro Marfani e Benxamín
Insua Trillo, o que inspirou a Ca-
milo José Cela para ese labirinto li-
terario de lendas, tradicións, viven-
cias  e fabulacións que é Madera
de Boj. César Antonio Molina e
Manolo Rivas tamén se teñen refe-
rido a algúns destes aspectos do
Escurantismo Fisterrán que tivo
como atinado precursor a Francis-
co de Ramón Ballesteros, familia
que garda o mascarón do Serpent. 

De todo os xeitos, poucas bis-
barras tramaron un esforzo como o
que fixo a asociación Neria por es-
tudar, dar a coñecer ou potenciar os
infindos recursos culturais, natu-
rais, náuticos, incluso relixiosos... e
así atoparon coa contestación do
mesmísimo Cabido de Composte-
la: non se pode dubidar da signifi-
cación desa prolongación que vai
da Tumba do Íntimo Amigo do
Mestre ao Finisterrae. Continuar a
peregrinaxe deica este confín de su-
xerentes cunchas de vieira, da míti-
ca asolagada cidade de Dugium,
que celebra a Pascua de Resurrec-
ción do Cristo da Barba Dourada,
é adentrarse no cerne do labirinto
dos misterios da vida e da morte. 

A forza inmensa da natureza,
dese instinto divino que os hu-
manos levamos dentro, semella
agromar sempre en Fisterra. Non
vén mal buscalo.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

Fisterra, principio e fin

F. SENÉN

Os centos de especies

que colonizaron Galiza:

a rola turca, o argazo,

o visón americano ou a

cotorra arxentina.

Tamén a mimosa, o eucalipto

ou a perca americana.

Casos da ampla nómina de

bioinvasións que sofre a

nosa terra e unha avalación

dos seus riscos certos.

As Bioinvasións na Galiza
Xurxo Pérez Pintos

Xosé Bouzó Fernández

Colección: NÓS OS GALEGOS

A NOSA TERRA



AllarizAllariz
■ EXPOSICIÓNS

DANIEL DÍAZ PIÑEIRO
A sala A Fábrica amosa a súa
pintura até mediados de marzo.

O CarballiñoO Carballiño
■ EXPOSICIÓNS

FOTOS ANTIGAS
O local da A. de VV de Parto-
vía acolle, durante os domin-
gos de marzo, de 16 a 18 h.,
unha escolma de 200 imaxes
recollidas nesta parroquia,
composta por retratos de estu-
do, da emigración, de fami-
lias, vodas, enterros, bandas e
grupos de músicos, equipos
de fútbol, festas da mocidade
e da feira do Carballiño, e
crianzas, desde finais do s.
XIX até 1975. Pódese apala-
brar unha visita fóra do hora-
rio estabelecido no enderezo
vecinpartovia@terra.es.

■ TEATRO

TROIANAS
Poderemos gozar da actua-
ción de Teatro de Ningu-
res  este venres 11.

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS

TEMPO ESCURO
Fotografías de Peter Sch-
neider, até o venres 11 no
Museo de Bergantiños.

CeaCea
■ EXPOSICIÓNS

MOSTEIRO DE OSEIRA
O Antigo Comedor do ilustre
edificio acolle, até o verán,
unha mostra de fotografías.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
O Centro Galegos de Artes
da Imaxe proxecta, dentro do
ciclo Hammer Films, este xo-
ves 10 e o venres 11 ás 20:30
La maldición de Frankens-
tein, de Terence Fisher
(1957). O ciclo Independen-
tes americanos programa pa-
ra este venres 11 ás 18 h. We
can’t go home again, de Ni-
cholas Ray (1979); e o sába-
do 12 ás 18, You are not I, de
Sarah Drive (1981) e, ás
19:30, Diaries, notebooks
and sketches (walden), de
Jonas Mekas (1969). O ciclo

Fóra de serie proxectará Sil-
ver city, de John Sayles
(2004) o luns 14 e martes 15
ás 20:30. E o ciclo adicado ao
Cinema francés 1945-60,
Fanfan el invencible, de Ch-
ristin-Jacque (1952) o mér-
cores 16 ás 20:30.

■ ACTOS

CURSO DE
LITERATURA GALEGA:
MANUEL MARÍA
Organizado pola U. da Coru-
ña, vense desenvolvendo na
sede da RAG (Tabernas 11), e
este xoves 10 Miguel Mato
falará sobre Andando terras
xonalísticas; e o venres 11
Lois Díeguez faráo sobre Ma-
nuel María: un narrador me-
tido tamén a editor. Ambos
actos ás 19 h. Máis informa-
ción en acultura@six.udc.es

ARQUITECTURAS
AUSENTES
Continúa o ciclo de confe-
rencias, organizado pola
Fundación Barrié como ac-
tividade complementaria da
mostra do mesmo nome,
coa intervención do director
do ciclo Manuel Gallego
Jarreto, o martes 15 ás 20
h., para falar sobre Alejan-
dro de la Sota. Viviendas en
Alcudia, Mallorca, 1984.

■ EXPOSICIÓNS

PEDRO BUENO
O Casino Atlántico amosa
os seus cadros até o mérco-
res 30.

SEDUCIDOS
POLO ACCIDENTE
É a nova exposición que alber-
ga a Fundación Luís Seoane.

DESTINO
Os cadros de Magri exhí-
bense, até o xoves 17, na
galería Pardo Bazán.

FIN
Traballos do pintor Euse-
bio Rivero que podemos
admirar na galería Arte
Imagen até o mércores 16.

PEDRO MUÍÑO
O artista presenta a serie de
pinturas Del diccionario de
los murmullos, até o xoves
17 na galería Ana Vilaseco.

XOSÉ MARÍA RIELO
Pinturas na sala Mobob que
se amosan até o mércores 16.

LI ZHENSHENG
Podemos ollar as súas foto-
grafías no Quiosque Alfonso.

JORGE LLORCA
Este pintor amosa a súa obra,
xunto coas esculturas de
María Loureiro, até final de
marzo na galería Atlántica.

ESENCIAS DE ANIMACIÓN
Mostra didáctica que pode-
mos visitar, até o 13 de
abril, no Centro On de Cai-
xa Galicia.

ARQUITECTURAS
AUSENTES DO S. XX
Esta mostra organizada pola
Fundación Barrié e o Minis-
terio de Vivienda amosa 21
obras que foron proxectadas
pero non construídas, ou que
foron construídas e perdura-
ron un breve espazo de tempo,
ben polo seu derrubo ben por
ser concebidas como tempo-
rais. Proxectos de Alvar Aal-
to, Wales Gropius, Le Cor-

busier, El Lissitsky, Adolf
Loos, Mies van der Rohe,
Alejandro de la Sota, Giu-
seppe Terragni ou Frank
Lloyd Wright, que podere-
mos admirar até o 15 de maio.
Obradoiros didácticos para es-
colares e visitas guiadas para
adultos. Máis información en
www.fbarrie.org.

GALICIA EN
ARQUITECTURA XXI
Mostra da Fundación Barrié
na que se fai un percorrido
pola creatividade e produción
arquitectónica no noso país,
desde as orixes da arquitectu-
ra moderna até a actualidade,
con obras de 51 profesionais,
entre os que se pode atopar a
Alejandro de la Sota, Ra-
món Vázquez Molezún, Pe-
ter Eisenman, Enric Mira-
lles, Aldo Rossi, Álvaro de
Siza, Arata Isozaki, Manuel
Gallego, Víctor López Cote-
lo ou César Portela, entre
outros. Obradoiros didácticos
para escolares e visitas guia-
das para adultos. Máis infor-
mación en www.fbarrie.org.

GOBISSAUROS
Pormenores da fauna e flo-
ra de hai máis de 65 millóns
de anos no Parrote até o 5
de xuño.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As imaxes do máis coñecido

concurso internacional de fo-
tografía sobre a natureza, na
súa edición correspondente ao
ano 2005, poderanse contem-
plar no Aquarium Finisterrae.

■ MÚSICA

EMPUJE.NET
Esta páxina electrónica cele-
bra o seu III aniversario cun
concerto das bandas Los San-
tos, Riff Raff e Revolujoin,
este sábado 12 no Playa Club.

CARTOGRAFÍAS
SONORAS
A Fundación Barrié organi-
za unha nova serie de con-
certos baixo o título de Voz e
Terra que reúne a intérpre-
tes masculinos contemporá-
neos de orixes diversas, uni-
dos polo emprego da voz
como instrumento. Este sá-
bado 12 ás 21 h. no Palacio
da Ópera gozaremos con
Faiz Ali Faiz, considerado a
nova voz do Qawwali pa-
quistaní, forma musical sufí
e punto de unión entre o Is-
lam e o Hinduismo. Entrada
gratuíta previa retirada de
invitación. Máis informa-
ción en www.fbarrie.org.

LALI PUNA
O martes 15 ás 22 h. no
Playa Club gozaremos co
directo deste grupo alemán.
Entrada anticipada á venda
en Portobello e Noni´s por

12 euros ou por 15 o día do
concerto na billeteira.

■ TEATRO

CARAMUXA
Esta compañía representa a pe-
za Luz de gas este sábado 12.

AA EstradaEstrada
■ EXPOSICIÓNS

VIII BIENAL
CAIXANOVA
Na Sala de Exposicións da
entidade exhíbense, até o do-
mingo 27 de marzo, os gra-
vados participantes no reco-
ñecido certame internacional.

■ MÚSICA

JONNY KAPLAN &
THE LAZY STARS
Este venres 11 ás 22:30 h.
poderemos escoitar á banda
de Philadelphia no teatro
Principal.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

CÓNTANOS!
Esta mostra fotográfica, orga-
nizada pola SC O Camiñante
e o Concello, fai un percorri-
do pola historia, a vida cotiá,

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

Até o 12 de marzo, Vigo aco-
lle un novo Festival de Danza
e Teatro Alternativos. Nas ins-
talacións do MARCO realiza-
ranse as montaxes de Lola
Correa, con Jaque (xoves); a

catalá Pepa Plana presenta
L’Atzar o venres; Mercé de
Rande pecha o festival coa
montaxe Vouquerevento. Asis-
tir a cada representación costa
cinco euros.♦

Alternativa na escenaAlternativa na escena
O O TTrinquerinque

Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
luns.

Pódese
facer

a través
do correo,

Aptdo.
1.371,
36200

Vigo; por
Telf., 986
222 405,

por Fax
986 223

101ou
correo

electrónico
info@ano-

saterra.com

VVado Permanenteado Permanente
Esta banda de rock galega toca es-
te xoves 10 no Clavicémbalo de
LUGO; o venres 11 ás 00:30 h. es-
tará na Iguana Club de VIGO.♦

Mala RodríguezMala Rodríguez
A máxima representante do hip
hop feminino do Estado chega a

Galiza para dar tres concertos. O
xoves 10 ás 21:30 h. estará na sa-
la Nasa de SANTIAGO; o venres 11
ás 00 h. no Playa Club da CORU-
ÑA; e o sábado 12, xunto con Roty
340, Destro 187 e Aqeel, na sala
Código de Barras de VIGO ás
22:30 h. Entrada anticipada á ven-
da por 12 euros en Portobello e
Noni´s na Coruña; Elepé, e Ur-
banz en Vigo; Cultura Urbana e
Fat Fly en Compostela; Maci-
Rock de Ourense; e en tendas Tipo
e Gong de todo o país, ou por 15
euros os días de concerto.♦

AlberAlberto Condeto Conde
TTríorío
Presenta o traballo Entremares este
xoves 10 ás 20:30 no Centro Cultu-
ral do PORRIÑO; o venres 11 ás
20:15 no Salón de Actos da Casa da
Cultura de VERÍN; e o sábado 12 no
teatro Principal de PONTEVEDRA ás
20:30, dentro do ciclo Iberojazz.♦

ConcerConcertostos
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☞ A MEMORIA DOS
MORTOS. Un home

dedícase a montar películas so-
bre a vida dos mortos despois
de retirarlle un implante que
grava todas as súas experien-
cias desde a nenez. Mais hai un
movemento que trata de rema-
tar con estas prácticas.

☞ LONGO DOMINGO
DE NOIVADO. Unha

parella sepárase porque o noi-
vo ten que ir combater na I
Guerra Mundial nas filas fran-
cesas. Intenta desertar e é con-
denado a morte. A súa moza
nunca cre a versión oficial e
comeza unha investigación pa-
ra saber se continúa vivo.
Grande interpretación de Au-
drey Tautou (Amelié). Reco-
mendábel.

☞ O AFUNDIMENTO.
Berlín, abril de 1945.

Nun búnker os delirios de Hi-
tler ante un fin inminente ato-
pan a adhesión fanática dalgúns
dirixentes nazis e a oposición
máis racional dalgúns xenerais,

que procuran unha rendición
que evite sufrimentos á poboa-
ción civil. Un tanto agónica.

☞ OS PAIS DEL. Non é
preciso contar o argu-

mento desta película chea de
famosos (De Niro, Hofman,
Sarandon, Streissand, Stiller).
Ningún deles se cre o papel
que interpreta. Diversión a ba-
se de sal gorda. Xa saben: pro-
tese mamaria, peidos, etc. 

☞ A RAPAZA DO MI-
LLÓN DE DÓLARES.

O último Clint Eastwood pre-
senta unha nova versión dos
Karate Kid, en liña feminista,
ateigada dos tópicos do xéne-
ro. Por baixo das súas demais
producións como director.

☞ ALEXANDRE MAG-
NO. Fita histórica que

narra a biografía do gran heroe
macedonio visto polo seu xe-
neral Ptolomeo. O director,
Oliver Stone, opta por unha
narración por etapas da vida do
rei heleno entre as que hai moi-

tas lagoas. Céntrase demasiado
na condición sexual do prota-
gonista. Peor do que era de
agardar.

☞ CLOSER. Os amores,
ciúmes, traizóns e recon-

ciliacións de dúas parellas que
se intercambian entre si. Diálo-
gos intelixentes, actitudes me-
lodramáticas e cinismo nunha
película que non evita tratar o
sexo como o que é.

☞ OS RAPACES DO
CORO. Historia dun

internado na Francia de pos-
guerra. Melodrama pedagóxi-
co, agradábel de ver. O profe-
sor mao é moi mao e o bo é
moi bo.

☞ SÓ UN BICO. Ken
Loach preséntanos unha

película de amor entre unha ir-
landesa católica afincada en
Escocia e un paquistaní de
Glasgow. A intolerancia reli-
xiosa e racial dificultan a rela-
ción entre os dous rapaces. Co-
media romántica.

☞ A VIDA É UN MILA-
GRE. O director iugos-

lavo Emir Kusturika (Papá es-
tá en viaxe de negocios) pre-
senta unha das mellores pelícu-
las da temporada. Ambientado
na Servo-Bosnia, o filme reune
humor, música, paisaxes, polí-
tica, boas interpretacións, un
excelente guión e a marca per-
soal, felizmente excesiva, do
seu director.

☞ DÚAS IRMÁS. Dúas
irmás chegan á casa da

súa madrasta, unha muller coa
que teñen unha mala relación
a consecuencia dun pasado
escuro que non se remata de
aclarar. Ademais, na casa co-
mezan a suceder fenómenos
estraños.

☞ DOPO MEZZANOT-
TE. Un ladrón de co-

ches, a súa noiva, a compañei-
ra de piso desta e un vixilante
do museo do cinema forman
dous triángulos amorosos cun-
ha intriga policial polo medio.
Comedia romántica.♦

CarCarteleirateleira

Mala Rodríguez.

Este xoves 10 ás 21 h. no Auditorio de
Galicia de SANTIAGO DE COMPOSTELA
poderemos admirar a sensibilidade artísti-
ca e prodixiosa técnica pianística da por-
tuguesa, que estará acompañada pola Re-
al Filharmonía de Galicia, dirixida por
Antoni Ros Marbá. O venres 11 ás 20:30
h. estarán no C.C. Caixanova de VIGO.♦

Mª João PirMª João Pireses

Desenvólvese
na CORUÑA

un curso
literario

adicado a
Manuel
María.



os costumes e as xentes da lo-
calidade desde principios de
século até a década dos oiten-
ta. Na Casa da Cultura.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

SILENCIOS
Poderemos gozar coa pin-
tura de Rosa Fernández no
C.C. Carvalho Calero.

SGHN
A Sociedade Galega de His-
toria Natural abre ao público
o museo, no que se poden
contemplar esqueletos de di-
ferentes animais e unha co-
lección de pegadas e de mine-
rais, entre outros elementos.

■ TEATRO

DEFENSA DA DAMA
Este xoves 10 gozaremos da
actuación de Balea Branca.

FozFoz
■ EXPOSICIÓNS

ARTISTAS FOCENSES
Mostra colectiva que pode-
mos visitar até o 15 de abril
na Casa da Cultura.

■ TEATRO

MENOS LOBOS
A compañía Talía represen-

ta esta exitosa peza este
venres 11.

O GrO Grobeobe
■ EXPOSICIÓNS

EDMUNDO PAZ
O pintor amósanos o seu
traballo no Casino da Toxa
até o luns 28 de marzo.

LalínLalín
■ MÚSICA

LEILÍA
As cinco mozas que compo-
ñen este fabuloso grupo ce-
lebran os seus 15 anos de
existencia co espectáculo
Son de Leilía, creado por
elas, coa colaboración de
Ana Vallés. Estarán este
venres 11, con Son de Aquí,
Tanxarina, o grupo de baile
Donaire, o orfeón Treixa-
dura e os gaiteiros do mes-
mo nome, e Quico Cadaval.

LugoLugo
■ CINEMA

MR. MISTO FILMS
O mércores 16 proxéctanse
no Clavicémbalo El balan-
cín de Iván, de Darío Steg-
mayer; Profilaxis, de D.S.
Arévalo; Rosas, dirixida
por M. Fuentes e J.L.
Márquez; Aloe, de Sergio

Salgado; e La ruta natu-
ral, de Alex Pastor.

■ EXPOSICIÓNS

LUCIANO COUSELO
Podemos ver as súas obras
na galería Porta 11 até o
mércores 16.

LIFE NATUREZA
Até o 4 de abril podemos
visitar esta mostra no Mu-
seo Municipal.

GARCÍA GESTO
Pódense ver as súas crea-
cións na galería Clérigos
até o luns 21.

SOBRE PAPEL
A Fundación Caixa Galicia
presenta, até o 8 de abril, esta
mostra de debuxos do Museo
de Bellas Artes de Sevilla.

A ORDE DO CAOS
Pinturas de Jesús Risueño
que se poden ollar na Bi-
blioteca Provincial.

ARQUITECTURA
NUN MUNDO EN CAMBIO
Mostra que se pode visitar
na Deputación e no Museo
Provincial.

■ MÚSICA

SANT PAU 44
Esta banda basca de jazz vai
dar un concerto este venres
11 no Clavicémbalo; o sába-
do 12 escoitaremos no mes-
mo local a Xabi Sansebas-
tián, co seu disco de música
tradicional basca Orai; o
vindeiro xoves 17 vai tocar o
cantautor galego Samuel
Levi; o venres 18 estará o
grupo de hip-hop lucense
Kaos; e o sábado 19 teremos
unha nova ración de hip-hop
chegada desde Alcorcón con
Sensey Zafir.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

MAXIMILIANO LÓPEZ
As súas obras exhíbense na
galería Sargadelos até o sá-
bado 26 de marzo.

NarónNarón
■ MÚSICA

A ZANFONA NA
PENÍNSULA IBÉRICA
O domingo 13 de marzo ás
20 h. no Auditorio Municipal
vai haber unha charla sobre
este tema ao cargo de Julio
García Bilbao, e as 21 h. go-
zaremos dun concerto do dúo
Trame, con Gilles Chabe-
nat á zanfona electroacústica
e Alain Bonnin ao piano. 

■ TEATRO

ENSAIO
Teatro do Noroeste repre-
senta este sábado 12 a peza
escrita por Eduardo Alonso
e protagonizada por Luma
Gómez e Manuel Areoso,
na que se narra o proceso de
ensaios dunha obra de teatro.

NigránNigrán
■ ACTOS

CONFERENCIA
A que dará a artista belga
Beatrijs Lauwaert este
xoves 10 ás 19 h. no Salón
de Plenos do Concello.

I TROFEO DE BTT
O Monteferro Bike Club or-
ganiza esta proba de moun-
tain bike, puntuábel para a
Copa de España (Cat. H) e
para o Open de Galiza-Open
Caixanova, que se vai cele-
brar este sábado 12 desde as
16 h. en Monteferro. Máis
información en www.mon-

teferrobikeclub.com, ou no
telf. 661 603 295 (Javi).

OleirOleirosos
■ EXPOSICIÓNS

CUSPINDO
A BARLOVENTO
Mostra fotográfica de Ma-
nuel Sendón, organizada po-
lo Centro de Extensión Uvi-
versitaria e Divulgación Am-
biental de Galicia (CEIDA),
que se inaugura este xoves 10
ás 20 h. no Castelo de Santa
Cruz, coa intervención do al-
calde Ánxel García Seoane,
o director do CEIDA, Carlos
Vales, e o propio fotógrafo.

■ TEATRO

ROLDA DE CARICIAS
Os Sarabela Teatro actúan
este sábado 12. O vindeiro
venres 18 poderemos ollar
aos Teatro do Morcego co
Circo do Enmeigado.

OurOurenseense
■ DANZA

ROMEO E XULIETA
O Ballet Nacional de Kiev
actúa este xoves 10 ás 20:30
h. no teatro Principal.

■ EXPOSICIÓNS

OS AROMAS
DE AL-ANDALUS
Podemos visitar esta mostra
até o domingo 20, na carpa
do Parque do Barbaña, e no
Mirador da Alameda.

FORMAS ACENTUADAS
Obras de Javier Cañama-
res, até o sábado 12 na ga-
lería Visol.

ÁLVARO DE LA VEGA
As súas esculturas perma-
necerán no C.C. da Deputa-
ción até o domingo 13.

FLORES E PEDRAS
Mostra individual do fotó-
grafo vigués Álex Mene,
que podemos admirar na sa-
la Alterarte do Campus Uni-
versitario até o venres 18.

IGNACIO BURGOS
Tela y metal titula a mostra
que podemos contemplar
na galería Marisa Marimón
até o 23 de marzo.

■ MÚSICA

LA FRITANGA
O grupo madrileño, ex-anti-
pirina, dá o seu único concer-
to de inverno na Galiza este
venres 11 ás 21:30  no café
Auriense, no que farán un
adianto da súa nova maqueta.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

AMIGO E MESTRE
A Fundación C.J. Cela aco-
lle esta mostra sobre Pío
Baroja até o 30 de abril.

PontearPonteareaseas
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
Mostra fotográfica de Ja-
vier Teniente sobre o mun-
do do mar no Auditorio
Municipal R. Soutullo até o
3 de abril.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

ISAAC DÍAZ PARDO
O Café Moderno da Funda-
ción Caixa Galicia exhibe
as pinturas deste importan-
te intelectual, artista e em-
presario, fundador de Sar-
gadelos, pertencentes a co-
lección da entidade.

BANDA DESEÑADA
A galería Sargadelos amo-
sa, até este venres 11, o pro-
ceso de recreación en debu-
xo da obra de Ubu Rey e
Jaime Asensi.

ESTAMPAS DA REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA
O edificio Sarmiento do
Museo de Pontevedra aco-
lle, até o 27 de marzo, esta
mostra da colección Rodrí-
guez-Moñino-Brey.

ANDRÉS G. SANTEIRO
Podemos ollar a súa pintura
no Casino Mercantil e In-
dustrial.

■ TEATRO

DOMINGOS
NO PRINCIPAL
O Concello promove a V edi-
ción deste ciclo de teatro para
público familiar, coordenada
por Teatro Akatro. Este do-
mingo 13 ás 18:30 e por unha
entrada de 2 euros, a compa-
ñía asturiana Higiénico Papel
presenta a peza Cielos.

O PorriñoO Porriño
■ ACTOS

PALLASOLANDIA
Circo para todos os públicos
este domingo 13 no Poli-
deportivo Municipal ás 17 h.

■ TEATRO

MOFA E BEFA
Oos coñecidos actores
Evaristo Calvo e Vítor L.
Mosqueira, presentan Co-
ciña Económica, este ven-
res 11 ás 23 h. no Liceum.
Entrada anticipada por 5
euros, 6 na billeteira e 3 pa-
ra socios.

RedondelaRedondela
■ TEATRO

TEATRO GALILEO
Representa O divertimento
do rei este sábado 12.

RibadeoRibadeo
■ CINEMA

NOITES CURTAS
O Cine-Teatro acolle este
venres 11 ás 22:30 h. a
proxección de cinco curta-
metraxes.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

LOS CAPRICHOS
DE GOYA DE DALÍ
Podemos admiralos no Mu-
seo do Gravado, en Artes.

San SadurniñoSan Sadurniño
■ MÚSICA

VÍTOR ANEIROS BAND
En concerto este venres 11
ás 24 h. na sala Dzine. 
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O EncorO Encoroo
Teatro do Atlántico representa es-
ta peza de Connor McPherson,
baixo a dirección de Xulio Lago e
con música de Rodrigo Romaní,
este venres 11 en CARBALLO; o vin-
deiro venres 18 ollarémola en MU-

ROS; e o domingo 20 en CARIÑO.♦

FaustoFausto
Poderemos ollar á compañía Tea-
tro de Ningures este sábado 12 en
VIVEIRO; e o vindeiro venres 18
en BOIRO.♦

TTeatreatroo

O Festival Internacional de Docu-
mentais de TUI, proxecta, desde este
xoves 10 e até o domingo 13, intere-
santes traballos como os cubanos
Kung Fu, Funk the Wheel ou Café
con Leite, o mexicano Terra quente,
o serbio Casting, o lituano Achéga-
se a hora, o norteamericano Fre-
estyle, os españois O prezo da dote,
Bagdad Rap, Voz ao Vento, O Cali-
fa ou Donos de Nada, e os galegos
Trawnco, Pucho Boedo e Santa Li-
berdade, entre outros. Parellamente
ás sesións de documentais, o venres

11 na sala 3Tempos, haberá un con-
certo de hip hop con Kevin Fitzge-
rald aka DJ Organic, chegado desde
New York, o galego DJ Limbo e
máis varios MCs convidados; o sába-
do 12 na sala Metropol, toca a banda
multicultural de música tribal e elec-
trónica Mr Cora, e pinchan os DJ

Viktor Flores, Toto e Ivan Olivei-
ra, e Nigga, aos que acompañará o
VJ Calpurnio a.k.a. coa sesión de
misturas de video en directo Error-
video. Horarios e máis información
en www.play-doc.com.♦

Play-DocPlay-Doc

O teatro Principal de SANTIAGO DE
COMPOSTELA acolle unha nova edi-
ción deste festival, que comeza o
luns 14 ás 21 h. coa compañía da
Universitat deles Illes Balears
Morgana Teatre, que presenta La
naranja mecánica, de A. Burgess;
o martes 15 ás 19:30 e 21:30 h, o
Departamento de Artes Cênicas
da Universidade de San Paulo es-
trea Psicose, de Sarah Kane; o
mércores 16 ás 21 h. tócalle o turno
á Aula de Teatro da Universidade
de Santiago, con Ubú encadeado,

de Alfred Jarry; o vindeiro xoves
17 poderemos ollar ao Departa-
mento de Drama da Universidad
de Puerto Rico, con El retablo de
Maese Sancho, de J.L.Ramos Es-
cobar; o venres 18 á Aula de Tea-
tro da Universidad de Murcia con
Volvió una noche, de Eduardo
Rovner; e o sábado 19 o grupo
Ubú Teatro da Universidad de
Castilla la Mancha representa Los
Monólogos de la Vagina, de Eve
Ensler. Entrada de balde para todos
os espectáculos.♦

XI Festival UniversitarioXI Festival Universitario

O martes 15 ás 20 h. proxéctase
no teatro Principal de PONTEVE-
DRA, dentro da clausura do Ciclo
de Cinema Palestino, a fita Jenin,
Jenin, nun acto no que intervirá o
representante da OLP en Galiza
Mohamed Safa. Paralelamente
desenvólvese outro ciclo de cine-

ma no centro cultural d´O Graxal
en CAMBRE, que remata este sába-
do 12 coa película Meu irmán,
meu inimigo, e a presenza de Ma-
ha Nassar, da Unión dos Comités
de Mulleres Palestinas, e Juani
Rishmawi, dos Comités de Traba-
llo para a Saúde.♦

Galiza porGaliza por PalestinaPalestina

Leilía
presenta

o seu
espectáculo

en LALÍN
este

venres 11.

Mofa e Befa
actúan este
venres 11
no Liceum
do PORRIÑO.

Sant Pau
44,
á esquerda,
e Xabi
Sansebastian
estarán o
venres 11
e sábado
12 no
Clavicémbalo
de LUGO.



■ TEATRO

POR UN MILLÓN
DE DÓLARES
Podemos ollar a representa-
ción desta obra por Buca-
nero & Eme2 Producións
este domingo 13.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

RECITAL
POÉTICO MUSICAL
Organizado pola USC como
complemento á exposición a
Vertixe na mirada, do pintor
Alfonso Costa, este xoves 10
ás 20 h. no Colexio de Fonse-
ca. Intervirán Marica Cam-
po Estíbaliz Espinosa, F.X.
Fernández Naval, Pilar Pa-
llarés, Olga Patiño, Ánxeles
Penas e Eva Veiga, pondo a
música Bernardo Martínez
e Ildefonso Rodríguez.

■ EXPOSICIÓNS 

CON VALLE INCLÁN
AO FONDO...
...A pegada dos Muruais
chámase a mostra que a
partir deste xoves 10 ás 20
h. poderemos contemplar
no Museo do Pobo Galego.

VER E TOCAR
Mostra para persoas cegas
que se pode visitar até o do-
mingo 27 na Fundación
Caixa Galicia.

MAL DE CORPO
A Fundación Torrente Ba-
llester acolle esta mostra de
Fran Herbello, composta
de 40 fotografías, que se
pode visitar diariamente até
o 3 de abril.

JOANNA DOMANSKA
A artista surrealista polaca
amosa o seu traballo na
Fundación Granell até o 1
de abril.

JOSÉ CERDEIRA
Podemos ollar o traballo deste
pintor na galería Espacio 48
até o domingo 20 de marzo.

PRAETERITA ET PRESENS
Obras de Goya, Bayeu,
Zuloaga, Jorge Castillo e
outros artistas que podemos
admirar, até o martes 15, na
galería José Lorenzo.

GRANELL E
OS SURREALISTAS
A segunda planta da Fun-
dación Granell acolle esta
mostra até novembro.

ANTÓN PATIÑO
O pintor monfortino enche
coas súas últimas teas as pa-
redes da galería SCQ (Xeral
Pardiñas 10-12) até o 23 de
marzo. Nesta ocasión presen-
ta unha serie entroncada coa
súa obra Espacio Líquido,
onde a pintura aflora de novo
como materia, como obxeto,
sobrepasando a tea.

EVA MORANT
ARTAZKOZ
Até o 23 de marzo podere-
mos contemplar a súa vide-
oinstalación Nana se pre-
gunta si es que es feliz na ga-

lería DF (Rúa de S. Pedro 11).

FREAK SHOW
Esculturas de Iván Prieto,
no Espazo de Arte do Co-
rreo Galego.

MISCELÁNEA
Colectiva que podemos ollar
até o luns 28 de marzo na Aso-
ciación de Artistas Plásticos.

NON-STOP
As pinturas, tapices e escul-
turas de Jo Redpath per-
manecerán no teatro Galán
até finais de marzo, podén-
dose admirar os días de
función, desde as 21 h.

DESEÑO E
ENCADERNACIÓN...
...para o libro dun peregri-
no é o título desta mostra,
na que se poden contemplar
case medio cento de enca-
dernacións deseñadas adre-
de pensando no peregrino

do Camiño de Santiago. No
Museo das Peregrinacións
até o 20 de marzo. 

PEDRO CALAPEZ
A exposición Piso Zero in-
clue, principalmente, pintu-
ras, debuxos e acuarelas rea-
lizadas entre 2001 e 2004, al-
gunhas delas inéditas e crea-
das adrede para esta mostra
que poderemos contemplar
no CGAC até o 27 de marzo.
Pedro Calapez é un dos pin-
tores portugueses que máis
sabiamente construiu o seu
proxecto artístico, soubo en-
raizar cada proxecto nun lu-
gar, nun tema ou nun mo-
mento específico, unindo es-
ta espacialidade á conquista
da pintura abstracta.

ALFONSO COSTA
A vertixe na mirada, mostra
deste pintor noiés que po-
demos contemplar no salón
artesonado do Colexio de
Fonseca.

ADOSADOS
A Fundación Granell amosa,
até o 15 de marzo, diversos
traballos de artistas novos.

SKY SHOUT
A mostra A pintura despois
da pintura pódese ollar, até
o 27 de marzo, no Auditorio
de Galicia.

A GALICIA MODERNA
O CGAC acolle unha magní-
fica retrospectiva que aborda
o traballo creativo nos diver-
sos ámbitos artísticos (pintu-
ra, escultura, arquitectura, ci-

nema, fotografía, literatura,
teatro e deseño) durante os
vinte anos transcorridos entre
1916 e 1936, pretendendo
provocar a reflexión sobre o
ritmo que marcaron os feitos
culturais e acontecementos
históricos no devir do noso
país. Até o 27 de marzo.

■ MÚSICA

MEDINA AZAHARA
O concerto dos andaluces,
previsto para o pasado sába-
do 5 na sala Capitol, ficou
aprazado polas inclemencias
meteorolóxicas que non ga-
rantían a presenza do grupo.
O importe das entradas
adiantadas pódese recuperar
no lugar onde se compraron.

DULCE PONTES
A recoñecida artista portu-
guesa vai dar un concerto
este xoves 10 ás 21:30 h. no
Multiusos do Sar, para pre-
sentar Por dentro do fado.

CASA DAS CRECHAS
O mítico local celebra o seu
XVII aniversario cunha
potente programación mu-
sical. Este xoves 10 gozare-
mos coa música brasileira
de Duas Eses, dúo formado
por Diego Massimini e Elí-
as Cássamo; o venres 11
contaremos coa presenza
do DJ Zé Pequeño; e o sá-
bado 12 coa de DJ Virtu-
des; o luns 14 e martes 15
chega o jazz coa Larry Je-
an Louis Band; o mércores
16 haberá unha foliada para
conmemorar o aniversario

das Crechas.

MARCELINO GALÁN
CUARTETO
Concerto de jazz que se vai ce-
lebrar o mércores 16 ás 22:45
h. na Borriquita de Belén.

SERÁN NA NASA
O mércores 16 ás 21:30 re-
mata a xeira de seráns de
música tradicional na sala
Nasa. Están previstas as ac-
tuacións de A Gentalha do
Pichel, Arrixeira, Brinca-
deira e Xochilmica.

■ TEATRO

A LEBRE DE MARZO
O teatro Galán presenta este
programa especial de inver-
no que reúne teatro, danza
ou programas propios (como
curtos ou Fóra de serie). O
venres 11 e sábado 12 ás 22
h. a compañía andaluza Qte-
atro estrea Mónadas, espec-
táculo que pon en relación a
dramaturxia coa psicoanáli-
se, con citas de Lacan, Pes-
soa e John Berger.

CASAHAMLET
Representa Lionel, o malestar
do benestar desde este xoves
10 até o domingo 13 na sala
Yago. No mesmo lugar pode-
remos ollar desde o vindeiro
xoves 17 ao domingo 20 a
obra Rottweiler, da compañía
Teatro del Astillero (consulta
de horarios en entradas en
www.salayago.com).

CABARET
Arquetipas actúa este venres
11 ás 22 h. na sala Nasa para
celebrar o Día da Muller.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

NUNCA MÁIS,
EN MADRID
Fotografías de Manuel Je-
sús Araújo que se poden
ollar no local Garufas até o
mércores 23.

JUAN SEGOVIA
Até o domingo 27 a Área
Panorámica amosa as súas
acuarelas.

NINES VELÁZQUEZ
A pintora salmantina ten un-
ha mostra da súa pintura na
galería Trisquel & Medulio,
até este sábado 12 de marzo.

VVigoigo
■ ACTOS

MANUEL VEIGA
Presenta o seu libro O exi-
liado e a primavera, gaña-
dor do premio Xerais de
Novela 04, este venres 11 ás
20 h. na libraría Librouro
(Eduardo Iglesias 12). O au-
tor estará acompañado por
Xosé Luís Franco Grande
e Manuel Bragado.

AS CONVERSAS
DO AXEXO
O ciclo de conferencias e
mesas redondas sobre temá-
tica mariña que se celebra
no Museo do Mar, conta es-
te xoves 10 coa presenza do
profesor titular do Departa-

I CERTAME DE CARTAS
DE AMOR PARA MAIORES
Organizado pola A.C e Deportiva Cade-
val do Barco de Valdeorras, está dirixido
a maiores de 55 anos de toda Galiza. Po-
deranse presentar dous traballos como
máximo, en prosa ou verso, rematando o
prazo de admisión o 1 de abril deste ano,
no centro de Maiores da rúa Xirimil 8,
CP 32300 (telf. 988 3321 166); no Club
Deportivo Cadeval en Castelao 7, CP
32300 (telf. 988 682 208); en Onda Cero,
Conde de Fenosa 46, 4º dta. (telf. 988 347
288). O 1º premio consiste nunha viaxe
para dúas persoas a un baleneario; o 2º
unha fin de semana nun Parador de Tu-
rismo, e o 3º nunha cea para dúas perso-
as. O fallo será o 5 de abril e a entrega dos
premios o 9 ás dúas da tarde no Centro
Social do Barco durante un xantar festa. 

XXII PREMIO XERAIS DE NOVELA
Poderán concorrer todos aqueles auto-
res, de calquera nacionalidade, que pre-
senten os seus orixinais en lingua gale-
ga, conforme á normativa vixente, con
traballos inéditos e totalmente orixinais.
De cada orixinal entregaranse seis co-
pias en papel tamaño folio ou holandesa,
mecanografados a duplo espazo, antes
do 11 de abril nos locais sociais de Edi-
cións Xerais de Galicia, SA, Doutor
Marañón 12, 36211 VIGO. Co orixinal,
que deberá ser presentado baixo lema,
axuntarase, en sobre pecho, o nome
completo, enderezo e teléfono do autor e
o título da obra, indicando no sobre: pa-
ra o Premio Xerais de Novela. Edicións
Xerais. Convócase, igualmente, a XX
Edición do Premio Merlín de Literatu-
ra Infantil e Xuvenil, que se rexerá bai-
xo as mesmas normas que o anterior,
tendo que indicar no sobre: para o Pre-
mio Merlín. Máis información no teléfo-

no 986 214 888, ou en www.xerais.es.

III PREMIO FERMÍN BOUZA BREY
O Concello de Vilagarcía promove este
certame de poesía para facer memoria e
homenaxear a este poeta e investigador,
no que poden participar todos aqueles
poetas que o desexen, cun poemario
inédito dunha extensión mínima de 400
versos, escritos en lingua galega e me-
canografados, que serán presentados
por quintuplicado, sen remite identifi-
cador, e baixo lema e plica, nun sobre
pecho no que se introducirán os dados
persoais do autor. Os traballos presenta-
ranse, antes do xoves 31 de marzo, no
Rexistro de entrada do Concello, sito na
praza de Ravella 1, 36600 de VILAGAR-
CÍA DE AROUSA. O premio está dotado
con 3.000 euros. Máis información no
telf. 986 099 200 - ext. 137, no fax 986
501 220 ou en cultura@vilagarcia.es

CURSOS NO CVC DE VALADARES
O Centro Veciñal e Cultural deste barrio
vigués busca nenas nacidas entre os
anos 1992 e 94 para crear un equipo de
fútbol sala. Tamén organizan un obra-
doiro de Retoque Fotográfico Dixital
(de preferencia para maiores de 55 anos)
os martes e xoves de 19 a 20:30 cunha
duración de 36 horas para este mes de
marzo; unha Aula Multimedia (ini-
ciación á informática, internet, correos
electrónico, videoconferencia, chat, fo-
ros...), para maiores de 55 anos, os luns,
mércores e venres de 16:30 a 18 h; un
curso de Alfabetización Dixital os luns,
mércores e venres de 11:30 a 12:30 ou
de 19:30 a 20:30; outro de Confección
de Páxinas Electrónicas o martes e xo-
ves de 11:30 a 12:30 ou de 19:30 a
20:30; outro de Mecanografía os mar-
tes e xoves de 19 a 20:30; e un máis de

Iniciación á Fotografía os luns (de 12 a
13:30 ou de 21 a 22:30) ou mércores (de
21 a 22:30). Máis información na secre-
taría do centro en horario de oficina ou
no telf. 986 467 052. 

V CANTIGAS DE MAIO 04
O Concello murciano de Ceutí organiza
este festival estatal de canción de autor co
obxectivo de dar a coñecer os novos valo-
res da canción de autor e homenaxear ao
cantor portugués José Afonso. Poderán
participar todos aqueles artistas de na-
cionalidade española ou estranxeiros esta-
belecidos legalmente en territorio español,
para o que terán que presentar, coa inscri-
ción, un currículo artístico e unha fotogra-
fía recente de boa calidade e fotocopia do
documento de identidade ou certificado de
residencia legal; no caso de levar músicos
acompañantes, detallarase unha relación
dos compoñentes, idade e instrumentos;
unha maqueta ou gravación en soporte de
audio (CD ou musicasete) cunha duración
mínima de 15 minutos e 30 como máxi-
ma; copia mecanografada das letras das
cancións e a súa correspondente tradución
no caso de estar compostas nunha lingua
que non sexa o castelán; unha declaración
xurada sobre a orixinalidade das letras e a
música a interpretar, así como non posuir
produción discográfica no mercado, salvo
as de carácter promocional, nin ter contra-
to asinado con ningún selo discográfico,
editorial nin representante artístico, e unha
autorización escrita para gravar ou emitir o
concerto que se realizará o día da Mostra.
Enviarase, antes do venres 15 de abril, ao
Centro Cultural de Ceutí, c/ Vicente Mar-
tí 36, 30562 CEUTÍ (MURCIA). Fíxase en
12 o número total de cantautores a selec-
cionar para a semifinal, que poderán tocar
un máximo de catro temas. Destes 12, o
xurado designará 6 finalistas que deberán

interpretar 2 temas, que poderán ser dife-
rentes aos interpretados na semifinal. Ase-
mifinal celebrarase en sesións tarde/noite
o mércores 4 e o xoves 5 de maio; a final
será o venres 6 en sesión de noite. Esta-
blécese un primeiro premio de 3.600 eu-
ros; un segundo de 2.400 e un terceiro de
1.500 e editarase un CD colectivo que se
distribuirá a través do xornal La Opinión
de Murcia. A organización establece axu-
das para o desprazamento e facilitará o
aloxamento dos cantautores que residan
fóra da rexión de Murcia. Máis informa-
ción no 968 692 540, no fax 968 690 261
ou por correo electrónico en
auditorio@ceuti.es.

XXII CONCURSO DE CONTOS
PARA A MOCIDADE
A Agrupación de Libreiros e a Casa da
Xuventude de Ourense organizan este cer-
tame no que poden participar todas aque-
las persoas entre 14 e 30 anos que o dese-
xen, con un ou varios relatos, de tema li-
bre, orixinais e inéditos, e escritos en lin-
gua galega. Os traballos terán unha exten-
sión mínima de seis folios e vinte e cinco
como máxima, mecanografados a duplo
espazo e por unha soa cara, e entregaran-
se ou enviaranse por correo, antes do 26
de abril, na Secretaría da Casa da Xuven-
tude, rúa Celso Emilio Ferreiro 27 - OU-
RENSE, nun sobre pecho no que figurará o
pseudónimo e o texto “menor de 18 anos”
de ser o caso. No interior aportaranse os
dados do autor, título do conto e fotocopia
do documento de identidade, pregándose
o envío dunha versión informática do tex-
to, ben nun disco en formato word ou
compatíbel, ou ben por correo electrónico
a casa@casaxou.com. Establécese un pri-
meiro premio de 750 euros e catro accésit
de 180, dos que un recaerá necesariamen-
te nun participante menor de 18 anos.♦
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CONSELLARÍA DE CULTURA,
COMUNICACIÓN SOCIAL E
TURISMO

Véñense de convocar subvencións
a particulares, asociacións e insti-
tucións culturais para a realización
de actividades culturais. A contía
de cada axuda non superará os trin-
ta mil euros. Os que desexen aco-
llerse a esta orde deberán presentar
a correspondente solicitude, antes

do mércores 6 de abril, mediante
instancia dirixida ao conselleiro de
Cultura, Comunicación Social e
Turismo, axuntando fotocopia de
tarxeta de identificación fiscal da
entidade, memoria explicativa de-
tallada do programa de actividades
que se pretende realizar, orzamen-
to de ingresos e gastos da activida-
de e a memoria na que se describan
as actividades culturais realizadas
ata o ano 2004 polo solicitante.♦

D.O.G.D.O.G.

Cuspir
a Barlovento

é a mostra
fotográfica,

sobre o
desastre do
Prestige, de

Manuel
Sendón que
se atopa no

Castelo de
Santa Cruz

en OLEIROS.

Dulce Pontes
presenta
Por dentro
do fado este
xoves 10
no Multiusos
de Sar en
SANTIAGO.



mento de Historia da Arte da
USC Jesús Ángel Sánchez
García, para falar sobre Os
faros de Galicia na época
contemporánea.

VIOLENCIA DE XÉNERO
A avogada da Plataforma de
Nais en Acción Eva Mª Pé-
rez Vicente falará sobre a
nova lei integral o luns 14 ás
17:30 h. no local da Federa-
ción Veciñal Eduardo Chao
(Praza da Princesa 7, 1º).

CASA DO LIBRO
Dentro da programación des-
ta libraría temos, este xoves
10 ás 17:30 h, unha Decla-
mación Poética a cargo do
alumnado de Segundo de
Primaria da Compañía de
María; o luns 14 ás 20 h.
xúntase o Clube do Miste-
rio, tertulia literaria aberta
arredor da novela negra e os
libros de misterio, dirixida
pola escritora Carmen Sam-
pedro; o martes 15 celébrase
unha mesa redonda sobre O
protocolo de Quioto, con
membros de Greenpeace e
da Federación Ecoloxista
Galega, organizada pola
Fundación Enclave; o mér-
cores 16 entréganse os galar-
dóns do II Premio de Poesía
Duck Fin, nun acto no que
haberá, ademais, unha actua-
ción de música clásica e, ao
remate, servirase un cóctel.

■ CINEMA

ALICIA YA NO VIVE AQUÍ
O videofórum Alecrín pro-
xecta o martes 15 ás 19:30
h. na Sala de Conferencias
de Caixanova este filme de
Martin Scorsese.

CICLO
LATINOAMERICANO
Caixanova continúa con este
ciclo no seu Centro Cultu-
ral, coa proxección, o mar-
tes 15 ás 20:30, da produ-
ción arxentino-italo-españo-
la La niña santa (2004), di-
rixida por Lucrecia Mar-
tell. Entradas á venda en
www.caixanova.es, na bille-
teira telefónica no 986 110
500 e o mesmo día da pro-
xección desde as 18 h., por
un prezo único de 3 euros.

■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO HEREDERO
A Casa do Libro amosa a

súa pintura até final de mes.

FOTOS DIXITAIS
O Colectivo Violeta presen-
ta, até o martes 29, na Casa
das Mulleres (Romil 20) es-
ta mostra de imaxes da Mar-
cha Mundial das Mulleres
celebrada en Vigo.

AS VISIÓNS
DESDE OS FAROS
É a mostra que podemos
coñecer de visitar o Museo
do Mar, onde estará até  17
de abril.

DANIEL VILA SEOANE
Este artista amosa o seu tra-
ballo no Universitas Café
até final de marzo.

ANTÓN CABALEIRO
O artista compostelán amosa,
na Fundación Laxeiro desde
este venres 4 e até o 15 de
maio, o seu proxecto Coexis-
tencias pacíficas, no que va-
léndose de soportes fotográ-
ficos, debuxos dixitalizados e
a proxección dun vídeo, nos
fala da súa preocupación po-
la relación do individuo con-
temporáneo cos medios de
comunicación de masas.

LATITUDES II
Mostra conxunta de Almu-
dena Fernández e Álvaro
Negro que podemos visitar
na Fundación Caixa Gali-
cia até o 20 de marzo.

ECOS DE LA CREACIÓN
Esta mostra de Manuel Le-
mos vai estar na sala de expo-
sicións II do Centro Social
Caixanova até o 28 de marzo.

ROSTROS
O retrato no umbral do sécu-
lo XXI é o fío condutor des-
ta mostra que, até o 27 de
marzo, estará na sala de ex-
posicións do Centro Cultural
Caixanova, na se presentan
fotografías, esculturas, pintu-
ras ou vídeos de 35 artistas
contemporáneos da talla de
Cindy Sherman, Thomas
Ruff, Vik Múniz ou Tho-
mas Shütte, entre outros.

FOTOGRAFÍA
CONTEMPORÁNEA
As mellores imaxes perten-
centes á Colección de Telefó-
nica exhíbense até o 5 de xuño
na planta baixa do MARCO.

COLECCIÓN CAIXANOVA
A planta primeira do Cen-
tro Social da entidade aco-
lle unha escolma de máis de
120 obras da súa colección
particular, entre as que des-
tacan as adquisicións máis
recentes, onde a fotografía
ten un lugar relevante.

20 DESARRANXOS
O MARCO acolle unha
mostra sobre o Panorama
da arte brasileira, formada
por 57 obras en todo tipo de
soportes, como instala-
cións, intervencións, ob-
xectos, pinturas, gravados,
esculturas, videos, etc...
concebidas a partir da idea
do desarranxo artístico de
estruturas, materiais, da di-
mensión formal ou do con-
tido das mesmas. Os parti-
cipantes foron ecollidos por
seren protagonistas impor-
tantes destas orientacións, o
que permitiu incluir a catro
artistas que non naceron
nen viviron no Brasil, como
o galego Jorge Barbi, o bel-
ga Wim Delvoye, a chinesa
Kan Xuan e o arxentino
Jorge Macchi, dándolle á
mostra un carácter máis te-
mático e aberto.

BOUZAS-VIGO.
CEN ANOS DE UNIÓN
No museo municipal Qui-
ñones de León podemos vi-
sitar esta mostra conmemo-
rativa até o 27 de marzo.

■ MÚSICA

POTAJE VUDÚ
Este xoves 10 ás 19:30 h. no
Universitas Café, e con entra-
da de balde, vai dar un con-
certo esta banda que parte
dun concepto de rock e a tra-
vés da performance, accións e
trucos visuais, adéntrase na
confusión do ser humano na
sociedade moderna.

JULIE DOIRON
Este luns 14 poderemos gozar
no teatro Salesianos co folk
intimista desta artista cana-
diense, gañadora dun
Grammy, que estará acompa-
ñada polo dúo Berg Sans
Nipple, presentando en direc-
to o seu último álbum Play the
Inmutable Truth, traballo ori-
xinal e iconoclasta cheo de
murmurios pop, e de Lali Pu-
na. Venda anticipada da entra-
da por 12 euros en Sinsalau-
dio e Gong de Vigo e Santia-
go, ou por 15 euros na billetei-
ra. A entrada sirve como con-
vite para actuación de Josep-
hine Foster no SalónSinsal,
que se vai celebrar no MAR-
CO o xoves 24 ás 20:30 h.

SINFÓNICA DE SINGAPUR
O C.C. Caixanova acolle, o
mércores 16 ás 20:30, o
concerto desta orquestra,
dirixida por Lan Shui e co
excelente violinista Gil
Shaham como solista.

■ TEATRO

IV FESTIVAL
ALTERNATIVO DE
TEATRO E DANZA
Remata xa, pero aínda esta-
mos a tempo de contemplar,
no Museo de Arte Contem-
poránea, a Lola Correa, es-
te xoves 10; a Pepa Plana o
venres 11; e a Mercé de
Rande o sábado 12. Todas
elas ás ás 20:30.

ACROBACIA ACUÁTICA
O dúo O orfanato Albert
Ansot de Gramont simula a
existencia dun orfanato de po-
etas ante un público que actúa
de testemuña, desde este ven-
res 11 ao domingo 13 no tea-
tro Ensalle. Máis información
en www.teatroensalle.com.

DIOSAS DEL OLVIDO
Este venres 11 ás 22:30 h.
actúa no C.C. Caixanova a
compañía Ábrego Produ-
cións, con entrada gratuít.

MATARILE
Presenta este domingo 13 no
CC Caixanova Historia Na-
tural (eloxio do entusias-
mo), espectáculo de gran for-
mato de teatro, danza e músi-
ca en directo, integrado por 6
actores, 2 bailaríns e un cuar-
teto de vento, con textos de
Ana Vallés, citas de Peter
Handke e composicións ori-
xinais de Benjamín Otero.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

FRANCISCO PAZOS
As súas esculturas poden ad-
mirarse na Casa da Cultura.

GUILLERMO PEDROSA
Mostra da obra recente do ar-
tista, que co título Superficies
Tensionadas se expón na gale-
ría Arcana até o 18 de marzo.

VVilalbailalba
■ TEATRO

O CANTANTE
E AS MULLERES
Poderemos gozar con Miga-
llas Teatro este domingo 13.

VViveiriveiroo
■ TEATRO

FAUSTO
É representado polo Teatro
de Ningures este sábado 12.

BarBarcelonacelona
■ ACTOS

CULTURAS MUSICAIS
NA GALIZA
Conferencia a cargo de
Ramón Pinheiro Almuin-
ha, profesor no Conserva-

torio de Música Tradicio-
nal e Folque de Lalín, di-
rector do curso de postgrao
en Música tradicional gale-
ga da USC, e asesor do Ar-
quivo Sonoro de Galicia,
este venres 11 ás 19 h. no
Edific Històric, aula 103,
da Facultat de Filologia
(Gran Via de les Corts Ca-
talanes 185).

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

PORTOCARTOON
Os gañadores das seis edi-
cións do PortoCartoon,
considerado un dos tres
principais concursos hu-
morísticos do mundo,
xunto coas mencións de
honra, no Museu Nacional
da Imprensa até o 31 de
marzo.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

GULBELKIAN
A galería de Exposições
Temporárias do edificio da
sede da Fundação C. Gul-
belkian acolle a mostra Lo-
oking both ways. Das es-
quinas do olhar. Arte da
diáspora africana contem-
poránea, con obra de Fer-
nando Alvim, Ghada
Amer, Oladéle A.Bamg-
boye, Allan de Souza,
Kendell Geers, Moshek-
wa Langa, Hassan Musa,
N’Dilo Mutima, Wange-
chi Mutu, Ingrid Mwangi,
Zineb Sedira e Yinka
Shonibare até o 3 de abril;
neste mesmo lugar pode-
mos contemplar a obra fo-
tográfica de Eduardo
Nery, titulada Metamorfo-
ses, até o 20 de xuño. No
CJAMP están os deseños
de Ana Hatherly até o 20
de xuño; e as gravuras de
Mully Possoz até o 13 de
xuño. De 10 a 18 h, fecha
as segundas feiras.♦

MABEL RIVERA
www.mabelrivera.net

Currículo, entrevistas, críticas, galería de
imaxes... todo para coñecer o traballo
desta actriz moi popular na Galiza desde
hai moitos anos pero descuberta en Ma-
drid a raíz da súa participación na “osca-
rizada” Mar Adentro de Amenábar.♦
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■ Véndense traballos de artesanía
en pedra do país: fontes, pías, piná-
culos, cruceiros, etc... Chamar ao telf.
686 482 967.

■ Clases de Ikebana (arte floral xa-
ponés) en Santiago ou na Coruña,
para descubrir unha forma distinta de
valorar as flores e a natureza. Telf.
654 834 280.

■ Mozo de 34 anos ofrécese para
traballar en Vigo como conserxe,
peón para a construción ou para
empresas de limpeza. Preguntar por
Alberto no telf.  616 870 908.

■ Alugo piso na Coruña de 100 m2,
todos os cuartos con vistas ao mar,
totalmente equipado e reformado, por
500 euros ao mes. Perguntar por Xu-
lia no 660 278 534 ou, ás noites, no
981 606 273.

■ Ofrécese, gratuitamente, Instala-
ción ou Montaxe para sá de arte, co-
lexio, museo, etc. Elementos estrutu-
rados en forma de ángulo recto. Ma-
teria-soporte de madeira tratada con
xeso. Aplicación de cores titanlux polo
procedimento de action painting. Téc-
nica mixta con aglutinación de pó de
mármore. A instalación conforma un
recinto con pequeno corredor de ace-
so. Para os nenos: as táboas permi-
ten ver desde dentro o que hai fora.
Telf. 986 482 540 (Xesús).

■ En Lira-Carnota alúgase aparta-
mento ao carón da praia, con terraza e
vistas ao mar, completamente equipado
para 4 persoas. Semana Santa 330 eu-
ros, 1ª quincena de xullo 450 euros. Dis-
poñíbel todo o verán. Interesados cha-
mar ao 981 761 114 ou ao 666 843 997.

■ Música clásica para vodas. Chamar
ao 650 829 491 ou ao 981 507 925.

■ Alúgase casa para fins de semana
ou vacacións en Nogueira de Ra-
muín, na Ribeira Sacra. Totalmente

equipada e con garaxe. Telf. 986 376
022 ou 661 642 070.

■ Alugo cuarto a moza en Santiago.
Zona Avda. de Lugo - Fontiñas. Piso
novo con dereito a cociña e televisión.
Tel. 652 885 048.

■ Véndense escudos da Galiza de
Castelao feitos en madeira de cedro
e cocobolo.Económicos.Tlfs:699 103
510-687 315 234

■ Ofrécese rapaza responsábel pa-
ra coidar crianzas por horas en Vi-
go. Tlf: 687 315 234.

■ Psicólogo galego-arxentino aten-
de consultas de emigrantes. Crise
na reintegración, na familia, na esco-
la. Primeira consulta de balde. Psico-
terapia breve. Organización de gru-
pos de reflexión en cidades galegas.
Pedir cita no tel. 981 134 144.

■ Coidanse nenos e anciáns e faise
limpeza de fogar en Vigo a calquer
hora. Chamar ao 655 976 180 ou ao
986 403 492.

■ Busco unha muller solteira e sen
compromiso, preferibelmente entre
25 e 35 anos, que sexa honesta, sen-
síbel e teña uns ideais progresista e
galeguistas, para amizade e compatir
momentos, aficións e o que xurda. O
meu correo electrónico é galizana-
cion1965@yahoo.es

■ Alúgase cuarto en Vigo, na Travesía
de Vigo. Telf. 670 528 678 / 986 250 144.

■ Mudanzas e traslados con efica-
cia e seriedade en Vigo. J.J. Herbón,
telf. 647 047 790.

■ Véndese Subaru traído dos Esta-
dos Unidos, con catro cilindros e mo-
tor de 1.8 por 3000 euros. Preguntar
por Alfonso no 986 584 911.

■ Merco Diccionario de usos Cas-

tellano-Gallego de Xosé Mª Freixedo
e Fe Álvarez Carracedo. Ofertas ao
telf. 986 204 774.

■ Cóidanse nenos e anciáns en Vi-
go, persoal especializado en educa-
ción e con experiencia na atención de
persoas maiores. Preguntar por Ro-
sana Pérez no telf. 667 545 033.

■ Realizo animación de festas in-
fantís con xogos, deportes e bailes, e
adestramentos persoais para distin-
tas idades para manterse en forma
física en Vigo. Interesados contactar
con Emiliano no telf. 667 545 033.

■ En Meira, Lugo, alúgase casa rural,
perto do nacemento do río Miño. Tres
cuartos dobres con baño, cociña, cale-
facción e 10.000 m2 de finca. Fins de se-
mana ou temporada. Telf. 982 331 700,
686 753 105 ou www distridido.com

■ Merco violoncello 1/8, de madeira
maciza. Chamar ao 629 955 152.

■ Véndese lote de móbeis antigos e
variados. Preguntar por Fátima no
665 386 661.

■ Merco montes na provincia de
Lugo, preferentemente occidental.
Contactar no 630 522 101 ou en mon-
cho_com@yahoo.es.

■ Véndese Renault Super 5 coa ITV
pasada, en excelente estado, por 800
euros. Tel. 981 890 723.

■ Alúgase cuarto exterior en San-
tiago (zona de Conxo), con moita luz,
calefacción, con dereito a cociña en
piso a estrear. Telf. 687 581 137.

■ Interésate pola reivindicación ga-
leguista do Bierzo. Visita www.fala-
ceibe.tk e opin no noso foro. Apóianos!

■ Oferécese Diplomado en Rela-
cións Laborais, zona de Vigo. Telf.
627 938 747.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde
A colección

de fotografía
contempo-

ránea de
Telefónica

atópase
no MARCO

de VIGO. Na
imaxe,

Seduzir 9 de
Helena

Almeida.

Matarile
Teatro
representa
Historia
Natural
(eloxio do
entusiasmo)
este
domingo 13
no CC
Caixanova.
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Nº 1.167
Do 10 ao 16
de marzo
de 2005 Acendes a radio, cadea

COPE, e escoitas a
frase: “Foi cando es-

tes subiron ao estrelato a esa
Pilar Manjón”. A represen-
tante das vítimas do 11-M é
menosprezada de cote desde

os altofalantes da dereita.
Imaxínanse que alguén ridi-
culizase así a unha vítima da
ETA? A que armarían! Tal-
vez as vítimas non importan
como persoas, non importan
o sufrimento, nin o que lle

pase a un albanel, concelleiro
de segunda. Importan os vo-
tos e a gasolina para atacar a
Ibarretxe. Mágoa, insisten un
ano despois, que fosen os is-
lamistas. Mágoa que a ETA
non mate máis?♦
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A verdade
FRAN ALONSO

Oartigo publicado
pola xornalista
Giuliana Sgrena en

Il Manifesto, punto de con-
vocatoria da esquerda ita-
liana, é revelador, sobre to-
do, da absurda situación
dese Irak de posguerra on-
de o propio labor de infor-
mar é un acto de desacou-
gante dramatismo. Coa pa-
labra aínda vacilante, que
agroma dunha  grande in-
certeza vital e profesional,
Sgrena describe o seu esta-
do de ánimo durante o mes
en que permaneceu secues-
trada por un grupo islámi-
co e relata como os propios
secuestradores a puxeron
sobre aviso da vontade dos
Estados Unidos de impedir
a súa liberación, pois non
desexan un secuestro exi-
toso para os islamistas nese
Irak que ocupan sen con-
trolar. “A miña verdade”, o
artigo de Giuliana Sgrena,
que carece de datos que a
fiscalía italiana non lle per-
mite aínda dar á luz, amais
dun importante documento
informativo resulta un in-
tenso documento humano.
Destila a humanidade que
lle outorga o feito de que
mentres o espía italiano
Nicola Calipari se entregou
á morte con xigantesca xe-
nerosidade para salvar a vi-
da de Giuliana, o exército
americano, nunha confe-
sión de inhumana e desa-
piadada verdade, recoñece
(na súa propia defensa) que
adoita disparar sobre nenos
e mulleres desarmadas. 

Por contraste co sucedi-
do en España coa morte do
cámara de Tele 5 José Cou-
so, resulta curiosa a actitu-
de do presidente neofascis-
ta Berlusconi: condenou os
feitos sen vacilar e con-
vocou decontado o embai-
xador norteamericano en
Roma para lle pedir expli-
cacións. E aínda que todo
quede nunha simple protes-
ta, trátase dunha reacción
ben diferente da daquel Az-
nar covarde e miserable
que lle lambeu os pés a Ge-
orge Bush cando as tropas
americanas asasinaron o
xornalista galego de Tele 5. 

Agora, o indignante
suceso está a provocar un-
ha reacción antiamericana
entre os italianos, que er-
guen cada vez máis a voz
contra a presenza das súas
tropas no Irak. E aínda que
Berlusconi, que é pro-
americano e simpatiza co-
as propostas racistas da
xornalista italoamericana
Oriana Fallaci, non teña
intención ningunha de reti-
rar o seu exército do Irak, a
verdade é que a estas altu-
ras é máis que evidente
que a ocupación foi un au-
téntico fracaso e o Irak é
unha complexísima reali-
dade que se desintegra ca-
da día un pouco máis.♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Cos votos do PP, o concelleiro
nacionalista de Arzúa e mem-
bro do goberno municipal
Antonio Blanco foi reproba-
do porque durante o entroido
fixo sarcasmo de Fraga. Os
socialistas abstivéronse porque
non tiñan noticia do tema.

Durante o entroido pasado dis-
frazouse de Garda Civil cunha
careta de Fraga, facendo sar-
casmo da súa figura. ¡Parece-
ralle bonito!

Nin bonito nin feo, é unha
entroidada. O entroido non ten
nada de cotián, son datas para fa-
cer o que un quere, para darlle
saída ao que levamos dentro.

Crerá que son datas para rirse.
Para rirse todos de todos.
Iso dirao vostede.
Si, aínda que algúns non o

entenden. O que sucede é que
para rirse dos demais primeiro
hai que ser quen de rirse dun
mesmo. É o problema dos do PP.
O ano que vén penso disfrazarse
de Quintana, xa que daquela será
presidente da Xunta.

Un momento, que o presi-
dente merece un respecto, con
el non se mete ninguén no en-
troido, vostede confunde a li-
berdade coa libertinaxe.

Merece un respecto todo o
ano, porque é o presidente de to-
dos os galegos, aínda que no ca-
so de Fraga parece que só é pre-
sidente dalgúns, ou polo menos
compórtase como tal. Mais o en-
troido tamén é de todos os gale-
gos, de Fraga tamén, e continua-
rá existindo despois de Fraga e
despois de min.

E até lle parecerá mal que o
reprobe o pleno municipal cos vo-

tos do PPe a abstención do PSOE.
Non me parece mal nin ben,

as cousas hai que tomalas segun-
do de quen veñen. Mesmo inten-
tei explicarlles todo isto que lle
digo a vostede pero non me en-
tenderon.

E agora ¿que vai pasar?

O que sucede é que estamos
na Festa do Queixo e que de
quen se fala non é de Fraga se-
nón do presidente da Asociación
de Promoción do Queixo de Ar-
zúa, que son eu, e os do PP teñen
que buscar presas fáciles que lles
dean rendas políticas ás súas ini-

ciativas. Se eu fose outro conce-
lleiro calquera, non estarían a fa-
lar do que fixen no entroido.

Maragall a voltas co 3% e o
PSOE absténdose na súa re-
probación.

E fai moi ben. O PSOE non
sabía de que ía o conto, non tiñan
nin idea de nada, teñen cousas
máis importantes que facer que
andar a ver se eu me meto con
Fraga durante o entroido. O ple-
no do concello colleunos sen in-
formación e fixeron o que é lóxi-
co. Paréceme moi ben que se
abstiveran, o que non ten sentido
é que o PP presente unha repro-
bación por unha entroidada.

Xa verá, agora Fraga non
lle vai ir á Festa do Queixo.

Xa non veu o ano pasado. El
viña sempre, pero desde que se
produciu o cambio de goberno
municipal o ano pasado e entrou
a gobernar o BNG en coalición
co PSOE, deixou de vir. Pero
que conste que el estaba convi-
dado a vir. Estaríamos moi con-
tentos coa súa presenza e agrade-
ceríamos a súa visita.

Ou sexa, non pisará Arzúa.
Non, si que vén, pero non pa-

ra a Festa do Queixo, senón para
a inauguración da sede do PP,
que coincide coa Festa do Quei-
xo. ¡Menos mal que é o presi-
dente de todos os galegos!

Por certo, falando de quei-
xos, véndolle un de Taramun-
di, porque vostedes pensarán
que só o queixo de Arzúa é bo.

Para nós é o mellor, pero aquí
temos moitos queixos invitados:
o de tetilla, o San Simón, o quei-
xo do Cebreiro, tamén o de Tara-
mundi... Non se pense, non que-
remos mal a ninguén, pero que
non nos prohiban o entroido.♦

O sangue dos Cortiña
MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ

A NOSA TERRA

As terras do Ribeiro acolleron unha epopea, mais tamén unha guerra
tan cruel como descoñecida. A rápida e áxil invasión de Galiza polo
exército napoleónico transformouse, pouco a pouco, nunha irredenta
guerra de guerrillas contra o invasor da terra. O sangue dos Cortiña é un
relato privilexiado daqueles anos de ocupación francesa e tamén da míti-
ca da solidariedade e da grandeza dunha loita de liberación.

Antonio Blanco
‘O PP reproboume por meterme con Fraga no entroido,
o ano que vén métome con Quintana’
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